Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da segunda Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto
de Química da UFRJ no ano de dois mil e quatorze. Ao oitavo dia do mês de agosto de dois mil
e quatorze, na sala da Congregação, às dez horas e vinte e três 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: Antonio Carlos de Oliveira Guerra,
Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos Garrido, João Massena Melo Filho,
Juan Omar Machuca Herrera, Luiz Fernando Brum Malta, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marta
Eloisa Medeiros, Nadia Maria Comerlato, Roberto Marchiori, Roberto Salgado Amado, Rosa
Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula Machado, Thais Delazare e Wagner de Assis Alves, a
Representante dos Funcionários Técnicos e Administrativos, Leonice Bezerra Coelho, o
Representante do Corpo Discente Vinicius Alevato Neves e como convidado o futuro professor
do departamento, Rafael Alves Allão Cassaro. COMUNICAÇÕES. 1) Início do segundo
semestre de 2014. O Chefe desejou a todos um bom início de semestre letivo, informando que
as aulas se iniciarão no dia 11/08, com exceção das turmas de alunos não calouros da Escola de
Química, cujas aulas se iniciarão na semana de 04/08/2014. Para as turmas de calouros da Escola
de Química as aulas se iniciarão, também, em 11/08. 2) Boas vindas ao futuro professor do
departamento. O Chefe deu as Boas Vindas, antecipadas, ao Dr. Rafael Alves Allão Cassaro que
deverá assumir a vaga de Prof. Adjunto A no próximo dia 06/08/2014. 3) Republicação da vaga
não preenchida no último concurso. O Chefe informou que até o momento não tem notícia da
republicação desta vaga, cujo processo está em andamento. 4) Distribuição de carga didática para
2014/2. O Chefe informou que no mapa preenchido espontaneamente pelos professores há 3
turmas teóricas noturnas sem professor. DELIBERAÇÕES. 1) Ata da 1ª Reunião Ordinária de
2014. Aprovada por unanimidade. 2) Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2014. Aprovada por
unanimidade. 3) Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2014. Aprovada por unanimidade. 4) Ata
da 3ª Reunião Extraordinária de 2014. Aprovada por unanimidade. 5) Afastamento do país do
Prof. Marcelo Maciel Pereira. O Chefe apresentou a solicitação de afastamento do país do
referido professor, para o período de 01/08/2014 a 30/12/2014, esclarecendo que, em função da
urgência de viagem do professor, já autorizou, ad referendum do departamento este afastamento,
uma vez que o professor já iniciou o seu afastamento durante o seu período de férias. Aprovado
por unanimidade. 6) Distribuição de carga didática para 2014/2. O Chefe solicitou aos
professores que buscassem preencher as três turmas sem professor, conforme o mapa das turmas
apresentado. O Prof. Sergio questionou se haveria possibilidade de contarmos com a profa.
Joanna neste semestre. O Chefe respondeu que a referida professora está de licença gestante até
setembro e deve tirar férias em seguida. Além disso, é difícil caracterizar se a vaga não ocupada
no último concurso era correspondente à ida da Profa. Joanna para o Polo de Xerém ou não. Em
seguida o Prof. Sergio comentou que achava estranho as turmas de Química Geral II da
Faculdade de Farmácia terem mais vagas oferecidas que as turmas de Química Geral I. O Chefe
respondeu que o alunos parecem ter mais dificuldade com a Química Geral II do que com a
Química Geral I. Com isso, devido aos repetentes, as turmas de Geral II precisam ser maiores.
Em seguida o Prof. Massena comentou sobre a possibilidade de fusão das turmas de Química
Geral I e II da Faculdade de Farmácia, dizendo que, na verdade, um número bem menor de
alunos do que os inscritos assiste as aulas e faz as provas. Em seguida, propôs a fusão das turmas
diurnas de Química Geral I da Faculdade de Farmácia e que a Profa. Rosa ficasse com esta turma.
Com isso ele assumiria a turma noturna de Complementos de Química I que estava sem
professor. Propôs também a fusão das turmas noturnas de Química Geral II da Faculdade de
Farmácia, ficando esta turma única com o Prof. Rafael. Uma vez que a Profa. Rosa e o Prof.
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Rafael concordaram, restou apenas uma turma sem professor, para a qual o Chefe propôs um
rodízio de professores. A Profa. Rosa se ofereceu então para ministrar a primeira parte desta
disciplina. A Profa. Marta lembrou que não tínhamos ainda o levantamento completo das turmas
e que poderia haver então a disponibilidade de professores em função de um eventual
cancelamento de turmas. Assim, com a concordância de todos o mapa das disciplinas ficou
completo, pelo menos para a primeira parte do semestre. Nada mais havendo a tratar a reunião
foi encerrada às onze horas e quarenta minutos e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei
a presente ata que foi secretariada pelo Prof. Roberto Salgado Amado e que vai por mim
assinada.
Aprovada na 4a Reunião Ordinária de 2014, realizada em 17/11/2014.
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