Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Quinta Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e treze. Aos vinte e nove dias do mês
de novembro de dois mil e treze, na sala 633, às dez horas e trinta minutos, foi dado
início à Reunião Plenária do Departamento de Química Inorgânica pelo Chefe do
Departamento, Prof. Roberto de Barros Faria, com a presença dos seguintes
professores: Antônio Carlos de Oliveira Guerra, Emerson Schwingel Ribeiro, Fernanda
Arruda Nogueira Gomes da Silva, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca
Herrera, Luiz Fernando Brum Malta, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marciela
Scarpellini, Marco Antonio Barreto Leite, Marta Eloisa Medeiros, Milton Roedel
Salles, Rosa Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula Machado, Suellen Dayenn Tozetti de
Barros, Thais Delazare e Wagner de Assis Alves, a Representante dos Funcionários
Técnicos e Administrativos, Leonice Bezerra Coelho e o Representante do Corpo
Discente, Vinicius Alevato Neves. INFORMES. 1) Boas vindas ao novo Representante
Discente. Foram dadas as boas vindas ao novo representante discente Vinicius Alevato
Neves. 2) Novo Substituto Eventual do Chefe do Departamento. O Chefe informou a
indicação da Profa. Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva como nova Substituta
Eventual do Chefe do Departamento. 3) O Chefe informou a indicação da Profa.
Marciela Scarpellini como Representante do DQI no NDE do curso de Química
Medicinal. 4)Listagem de equipamentos para a graduação. Foi informado pelo Chefe
que está em elaboração uma lista de equipamentos a serem pedidos para serem usados
nas aulas de graduação e solicitou aos professores que buscassem contribuir com a
listagem final. 5) Distribuição de carga didática para 2014/1. O Chefe informou sobre os
conflitos encontrados no mapa de distribuição de carga didática, além das turmas, as
quais ainda não foram preenchidas por docentes, e solicitou que os professores
buscassem negociar entre si as disciplinas pretendidas, bem como preencher as turmas
sem professor. 6) Visita do INEP dias 01 e 02 de dezembro de 2013. O Chefe informou
da visita do INEP nos próximos dias, solicitando o auxílio dos professores para
apresentar as dependências do departamento, como laboratórios e salas de aulas. 7)
Assuntos Gerais. O Representante Discente, Vinicius Alevato Neves, em nome dos
alunos, solicitou que o Departamento buscasse a rotatividade dos professores nas
disciplinas ministradas, ressaltando que esta solicitação buscava reduzir eventuais
conflitos entre os alunos e os professores. DELIBERAÇÕES: 1)Ata da 4a Reunião
Ordinária. Este item foi retirado de pauta, por não ter havido a prévia distribuição desta
ata. 2) Banca para a avaliação de Progressão Horizontal de Adjunto I para II das
Profas. Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva e Thais Delazare. O Chefe
transcreveu no quadro negro a lista de professores internos e externos ao IQ, aprovada
na Congregação para participarem das bancas de Progressão Horizontal. Em seguida,
através de escrutínios individuais, foram escolhidos os nomes dos Profs. Francisco
Manoel dos Santos Garrido (membro interno), João Massena Melo Filho (membro
interno) e Luiz Antonio D’Ávila/EQ (membro externo). Foi também escolhido com
suplente do membro externo o Prof. Marcos Lopes Dias/IMA. 3) Banca para avaliação
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do Estágio Probatório do Prof. Roberto de Barros Faria. Neste item o Chefe do
Departamento e também interessado, preferiu se retirar da reunião, assumindo a
reunião, a Substituta Eventual, Profa. Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva, a
qual transcreveu no quadro negro os nomes que foram sendo sugeridos pelos presentes.
Não foi possível utilizar a lista de nomes já aprovada pela Congregação do IQ, uma vez
que para esta banca só poderiam participar professores titulares. Em seguida, através de
escrutínios individuais, foi escolhido o nome do Prof. Ângelo da Cunha Pinto/DQO
como membro interno, sendo o seu primeiro suplente o Prof. Gerardo Gerson Bezerra
de Souza/DFQ e o Prof. Ricardo Erthal Santelli/DQA, como segundo suplente. Como
membros externos, foram escolhidos os nomes dos professores Ademir Neves/UFSC,
Bluma Guenther Soares (IMA/UFRJ), sendo os Profs. Douglas Wagner Franco/USPIQSCar) e Márcia Laudelina Arruda Temperini/USP-SP para o primeiro e segundo
suplentes, respectivamente. 4) Comissão Eleitoral para escolha do novo Chefe do
Departamento. A partir desse item, o Prof. Roberto Faria reassumiu a condução dos
trabalhos. Após discussão, foi escolhida a Comissão Eleitoral composta pela
Representante dos Técnicos Adiministrativos, Leonice Bezerra Coelho e os Profs.
Roberto Marchiori e Rosa Cristina Dias Peres. Em seguida, Chefe passou a palavra
para o Prof. Roberto Marchiori que teceu comentários sobre este processo de escolha
do novo Chefe do Departamento, esclarecendo quem eram os elegíveis e os votantes,
bem como propondo um calendário eleitoral. Posto em votação, foi aprovado, por
unanimidade, que a inscrição não seria feita por chapas, e sim que se inscreveriam
apenas os candidatos à Chefia do Departamento. Em seguida, foi aprovado por
unanimidade o seguinte calendário eleitoral: Período de inscrição para as candidaturas
à Chefia do Departamento, dias 02 e 03 de dezembro de 2013; apresentação de
propostas e discussão com a comunidade, dia 04 de dezembro; votação nos dias 05 e 06
de dezembro de 2013 no horário de 10:00 às 16:00 horas na secretaria do
Departamento, sala 632; apuração no mesmo dia 06, após o término da votação. 5)
Distribuição de carga didática para 2014/1. O Chefe apresentou o mapa de turmas, no
qual vários professores já indicaram seus nomes, e chamou a atenção para o fato de que
haviam 6 turmas ainda sem professor e que seria necessário que vários professores
atuassem em 3 turmas e não apenas em duas. Em seguida o Chefe declarou que as
conversas entre os professores com relação à escolha das turmas deveriam continuar
depois de terminada a reunião, com vistas ao fechamento completo do mapa. Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às doze horas e quarenta minutos e, para
constar, eu, Thais Delazare, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelo Chefe
do Departamento.
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