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Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às dez horas, na 

sala seiscentos e trinta e três do Instituto de Química da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Edifício do Centro de Tecnologia, Bloco A, Cidade 

Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, reuniram-se sob a presidência do 

chefe do Departamento de Química Inorgânica, Professor Roberto de Barros 

Faria, os seguintes professores: Annelise Caselatto, Antonio Carlos de Oliveira 

Guerra, Emerson Schwingel Ribeiro, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da 

Silva, Francisco Manoel dos Santos Garrido, Jean Guillaume Eon, Joanna 

Maria Teixeira de Azeredo Ramos, João Massena Melo Filho, Juan Omar 

Machuca Herrera, Luiz Fernando Brum Malta, Lucidalva dos Santos Pinheiro, 

Marciela Scarpellini, Marco Antonio Barreto Leite, Milton Roedel Salles, 

Roberto Marchiori, Rosa Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula Machado e Thais 

Delazare. COMUNICAÇÕES. 1- A reunião foi iniciada com a comunicação do 

chefe de que, oficialmente, nada teria sido decidido ainda pelo CEG quanto ao 

calendário acadêmico e retorno às aulas de graduação. O Prof. Sérgio ressaltou 

que o CEG já havia publicado alguns itens que não seriam negociáveis e que 

preconizam as atividades acadêmicas, no entanto, até o momento, o calendário 

ainda não havia sido divulgado. A Profª Rosa explicou ainda que, em função do 

recesso da Copa de 2014, o calendário do primeiro semestre de 2014 terá que 

ter início necessariamente em primeiro de abril de 2014, segundo informações 

preliminares do CEG. 2- Em seguida foi colocado pelo chefe a ocupação de 

espaço de laboratório pela a Profª Lucidalva. Ele ressaltou que a referida 

professora teve contato com os docentes que já ocupam dois dos laboratórios de 

pesquisa do DQI (laboratórios 636 e 641), e que a mesma teria encontrado 

maior afinidade pelo lab 641, escolhendo esse para o desenvolvimento das suas 

atividades. A Prof. Lucidalva concordou com o exposto. 3- Posteriormente, foi 

colocado pelo chefe a situação da desocupação dos laboratórios 628 e 640; o 

chefe relatou que a Prof. Ana Maria Rocco está retirando o seu material dos 

laboratórios, e ele acredita que o espaço será liberado em breve. 4- Em relação 

ao item de distribuição de carga didática, o chefe relatou ainda não ter nada 

definido, mas que em breve será publicado o quadro com a carga didática, 
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como ocorre tradicionalmente todo semestre. 5- Em seguida o chefe expôs a 

chegada e instalação de novos equipamentos para o Departamento de Química 

Inorgânica, como um espectrofotômetro FT-IR e um UV-Vis, adquiridos com 

verba do REUNI, voltados para os alunos de graduação. 6- O chefe informou 

ainda que em relação aos Professores Temporários, estava em andamento na 

Reitoria a renovação do contrato das Profas. Cristina Maria Pereira dos Santos 

e Rachel Dias dos Santos e a contratação da Profa. Laís Ferreira de Castro. 

DELIBERAÇÕES. 1- Aprovação das atas da 4ª RE-2011 e 2ª RE-2012. 

Colocadas em votação ambas foram aprovadas por unanimidade. 2- Forma de 

indicação de professores temporários na home Page do DQI. O chefe levantou a 

questão de como colocar os nomes dos professores temporários na home page 

do DQI. O Prof. Milton propôs que se colocasse os nomes dos professores 

temporários em ordem alfabética no site, colocando em destaque a designação 

professores temporários.O Prof. Sérgio não concordou e propôs que se incluísse 

os nomes dos professores temporários, sem no entanto diferenciá-los dos 

demais. Não havendo mais propostas foram colocadas em votação as duas 

propostas. Como resultado a proposta do Prof. Milton recebeu cinco votos e a 

proposta do Prof. Sérgio foi a vencedora recebendo nove votos, contando-se 

ainda duas abstenções. 3- Afastamento do país do Prof. Jean Eon, em 22/06 a 

14/07 para participar da defesa de tese do aluno Etienne Milon na Universidade 

de Lille, França, e do XV Congresso Internacional de Catálise, em Munique, 

com apresentação de trabalho “In situ DXAS characterization og Mg-V-Al 

catalysts for oxidative dehydrogenation os propane”. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. 4- Afastamento do país da Prof. Joanna Maria 

Teixeira de Azeredo Ramos para participar do VIII Workshop of 

Computational Chemistry and Molecular Spectroscopy, em Punta de Tralca, 

Chile, com apresentação de trabalho, no período de 21 a 27 de outubro de 2012. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 5- Afastamento do país do 

Prof. Antônio Carlos de Oliveira Guerra, no período de 09 a 21 de maio de 

2012, para aquisição de dados no Laboratório de Luz Síncroton do Canadá-

CLS, na Universidade de Saskatchewan, Saskatoon, Canadá. Colocado em 

votação. Aprovado por unanimidade. 6- Banca de progressão horizontal de 

Adjunto II para Adjunto III do Prof. Antônio Carlos de Oliveira Guerra. Em 

escrutínios separados foram escolhidos como membros internos do Instituto de 

Química os Profs. Juan Omar Machuca Herrera e Sérgio de Paula Machado. 
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Como membro externo foi escolhida a Profª Bluma Guenther Soares (IMA-

UFRJ). 7-  Banca de progressão horizontal de Adjunto III para Adjunto IV da 

Profª Marciella Scarpellini. Em escrutínios separados foram escolhidos como 

membros internos do Instituto de Química os Profs. Juan Omar Machuca 

Herrera e Marta Eloisa Medeiros. Como membro externo foi escolhido o Prof. 

Marcos Lopes Dias. 8- Banca de progressão horizontal de Adjunto I para 

Adjunto IV do Prof. Marco Antonio Barreto Leite. Em escrutínios separados 

foram escolhidos como membros internos do Instituto de Química os Profs. 

Marcio Contrucci Saraiva de Mattos (DQO) e Marta Eloisa Medeiros. Como 

membro externo foi escolhido o Prof. Marcos Lopes Dias. 9-  Indicação da 

Profª Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva para ocupar a vaga de 

representante do DQI na Comissão de Ensino e na Comissão de 

Acompanhamento Acadêmico dos cursos de Química e de Licenciatura em 

Química. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade a indicação. 

Dessa forma, a representação do DQI nessas comissões será feita pelos Profs. 

Luiz Fernando Brum Malta e Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva. 10-  

Empréstimo do cromatógrafo Shimadzu GC-2410 para a Profa. Elizabeth Roditi 

Lachter do Dep. de Química Orgânica. O chefe leu a carta redigida pela Profª 

Elizabeth, em anexo a esta ata, na qual ela descreve as condições deste 

empréstimo. Após os esclarecimentos dados pelo chefe das condições do 

empréstimo, este empréstimo foi aprovado por unanimidade. 11- Alteração da 

carga horária da disciplina IQG-352, Sínteses Eletroquímicas de 4 para 2 

hs/semana. Retirado de pauta em face da ausência da Profa. Eliane D’Elia. 12- 

Alteração de carga horária da disciplina IQG-486, Química Supramolecular, de 

4 para 3hs/semana. Após os esclarecimentos prestados pelo Prof. Luis Fernando 

Brum Malta que tem ministrado esta disciplina, a alteração proposta foi 

aprovada por unanimidade.   Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada 

às doze horas, e para constar, eu, Joanna Maria Teixeira de Azeredo Ramos, 

lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelo Chefe do Departamento. 

 
 
 
 
 


