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 quatorze. Ao oitavo dia do mês de dezembro de dois
mil e quatorze, na sala da Congregação, 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: Annelise Caselatto, Antonio Carlos
de Oliveira Guerra, Emerson Schwingel Ribeiro, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva,
João Massena Melo Filho, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marta Eloisa Medeiros, Milton Roedel
Salles, Rafael Alvez Allão Cassaro, Roberto Marchiori, Sérgio de Paula Machado e Thais
Delazare, a Representante dos Funcionários Técnicos e Administrativos, Leonice Bezerra
Coelho, e a Representante do Corpo Discente Thaís Carneiro Guimarães. COMUNICAÇÕES.
1) Boas Festas. O Chefe iniciou a reunião desejando a todos Boas Festas de fim de ano eum
próspero 2015. 2) Profa. Rosa assume a presidência da CPPD. O Chefe informou a que a Profa.
Rosa Cristina Dias Peres foi eleita para a presidência da CPPD e fez votos para que a mesma
tenha uma boa gestão à frente deste importante órgão da UFRJ. O Chefe aproveito a
oportunidade para ressaltar que esta eleição da Profa. Rosa segue uma tradição do Departamento
de Química Inorgânica que sempre teve atuação destacada nos mais diferentes órgãos e
colegiados da UFRJ. 3) Concurso público para Prof. Adjunto A. A Profa. Annelise informou que
já foi publicado o Edital 450 de 2014 para uma vaga em química inorgânica para o departamento,
cujas inscrições se iniciam em 08/01/2014 e terminam em 03/02/2014. O Chefe solicitou aos
presentes que busquem divulgar ao máximo a realização deste concurso. DELIBERAÇÕES. 1)
Atas da 4ª Reunião Ordinária e 6ª Reunião Extaordinária de 2014. Aprovadas por unanimidade.
2) Solicitação de dois professores do IQ, externos ao DQI, para ministrar aulas de Química Geral.
O Chefe trouxe ao conhecimento da plenária a intenção de dois professores, Vinícius Figueiredo
Sardela e Daniella Lopez Vale, recém admitidos no IQ através de concurso público voltado para
o exercício de atividades no Laboratório Nacional de Dopagem, antigo LABDOP, de ministrarem
aulas de Química Geral. O Chefe informou que esses professores já indicaram suas preferências
de turmas nas quais gostariam de lecionar e que estas são turmas que no momento estão sem
professor e programadas para o horário noturno, sendo uma turma para cada professor. Após
discussões a proposta de alocação de uma turma de Química Geral para cada um desses
professores foi aprovada por unanimidade. 3) Proposta de redução da carga de Química Geral
no curso de Químico. O Chefe trouxe ao conhecimento da Plenária os comentários do Prof. Luiz
Fernando, Representante do DQI no NDE do Curso de Químico, dando conta de que nesta
comissão se está discutindo diversas possibilidades de alteração no currículo deste curso, de
forma a reduzir as horas de disciplinas do atual currículo para que haja mais tempo disponível
para disciplinas de caráter tecnológico. Segundo o Prof. Luiz Fernando, nestas discussões tem
sido frequente a proposição de redução da carga horária de Química Geral, bem como já foi
aprovada a criação da disciplina de Introdução à Físico-Química cuja ementa se sobrepõe
integralmente aos conteúdos de química geral. O Chefe comentou também que a motivação para
a criação desta disciplina foi para corrigir falhas no aprendizado dos alunos nas disciplinas de
Química Geral. Seguiu-se um acalorado debate onde todas as intervenções buscaram defender
a permanência das disciplinas de Química Geral com o mesmo conteúdo e carga horária atuais.
Em seguida foram aprovadas as seguintes propostas: a) que o DQI se manifeste de forma
intransigente em defesa da manutenção das disciplinas de Química Geral I e II com a mesma
carga horária atual de 4 horas semanais cada uma e os mesmos conteúdos atualmente ministrados
nestas disciplinas. Aprovado por unanimidade; b) propor ao NDE do Curso de Química que
reveja sua posição de aprovar a criação da disciplina de Introdução à Físico-Química dada a
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grande sobreposição de conteúdos com a Química Geral e impertinência. Aprovado por
unanimidade; c) Propor ao NDE do Curso de Química a retirada da disciplina de Química
Orgânica Estrutural para reduzir em 2 horas semanais a carga horária de disciplinas. Aprovado
por 5 votos a favor, 3 contra e 7 abstenções; d) Propor ao NDE do Curso de Química a redução
da carga horária da disciplina de Química Geral Experimental I de 8 para 4 horas semanais.
Rejeitado por 7 votos contrários, 3 favoráveis e 5 abstenções; e) Propor ao NDE do Curso de
Química que rediscuta as disciplinas de Métodos Físicos dos vários departamentos, com vistas
à redistribuição das diferentes técnicas ente os departamentos, tornando-as IQW e incluindo
técnicas de interesse da área de química inorgânica, atualmente não contempladas nas disciplinas
obrigatórias. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às doze horas e quarenta minutos
e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei a presente ata que vai por mim assinada.

Aprovada na 2a Reunião Ordinária de 2015, em 05/11/2015.
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