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Ata da Quinta Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto
de Química da UFRJ no ano de dois mil e dezessete. Ao vigésimo primeiro dia do mês de
setembro de dois mil e dezessete, na sala da Congregação, às dez horas e cinquenta 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:
Annelise Caselatto, Eliane D'Elia, Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos
Garrido, Giordano Poneti, Juan Omar Machuca Herrera, Luiz Fernando Brum Malta, Lucidalva
dos Santos Pinheiro, Marta Eloisa Medeiros, Nadia Maria Comerlato, Rafael Alvez Allão
Cassaro, Sérgio de Paula Machado, Thais Delazare, a Representante dos Funcionários Técnicos
e Administrativos Gláucia Wanzeller Martins e o Representante do Corpo Discente, Felipe
Xavier de Souza Cruz, especialmente indicado pelo CAIQ para esta reunião. COMUNICAÇÕES.
1) Representante discente. O Chefe apresentou o discente Felipe Xavier de Souza Cruz que
representará o CAIQ apenas nesta reunião. 2) Data final para lançamento de notas no SIGA. O
Chefe informou aos presentes que a data final para lançamento de notas do presente semestre no
SIGA é o dia 21/12/2017. DELIBERAÇÕES. 1) Atas da 1ª Reunião Extraordinária de 2017 e das
2a, 3a e 4a Reuniões Ordinárias de 2017. Todas as atas foram aprovadas por unanimidade. 2)
Pedido de Professor Substituto. O Chefe apresentou a proposta de renovação do contrato do Prof.
Substituto Alan Gomes Pinto Sobrinho, a ser solicitado com base na aposentadoria do Prof. João
Massena Melo Filho, ocorrida recentemente. O Chefe comentou também sobre a possibilidade
de solicitação de mais uma vaga com base nas seguidas licenças médicas do Prof. Marco Antonio
Barreto Leite, mas ponderou que a chance de concessão desta segunda vaga era pequena. Aberto
o debate, vários docentes se posicionaram a favor do pedido de duas vagas para Prof. Substituto
com base na aposentadoria do Prof. Massena e nas licenças médicas do Prof. Barreto, desde que
a CDSM do Departamento fosse maior do que 12, como exigido pelas normas em vigor. Posto
em votação, foi aprovado por unanimidade a solicitação de duas vagas para Prof. Substituto. 3.
Calendário eleitoral para a escolha do novo Chefe do Departamento. O Chefe informou que seu
mandato irá até o final do ano e que a legislação não permite nova recondução. Assim, propôs
que fosse escolhida uma Comissão Eleitoral para conduzir o processo de escolha do novo Chefe
do Departamento. Aberta a discussão a Profa. Annelise Casellato se ofereceu para participar
desta comissão e foram sugeridos também os nomes do Prof. Roberto Marchiori e a Funcionária
Leonice Bezerra Coelho. Como o Prof. Marchiori não estava presente, foi sugerido que caso ele
desejasse se candidatar a Chefe do Departamento, seria necessário escolher outro docente. Desta
forma, foi aprovado, por unanimidade, que a Comissão Eleitoral seria composta pelos Profs.
Annelise Casellato e Roberto Marchiori e pela Funcionária Leonice Bezerra Coelho. 4. Assuntos
Gerais. O Prof. Sérgio usou da palavra para alertar que a reestruturação curricular que deverá
entrar em vigor brevemente exigirá que todo o programa das disciplinas de Química Geral seja
rigorosamente cumprido pelos professores que a ministrarem, uma vez que as novas disciplinas
de química inorgânica dependem fortemente que os alunos venham com os conhecimentos
descritos nas ementas das disciplinas de Química Geral. A Profa. Marta chamou a atenção de que
pequenas alterações poderão ser feitas futuramente nos programas das novas disciplinas a serem
implantadas e que por isso, o Departamento deverá realizar discussões constantes sobre os
conteúdos programáticos das suas disciplinas. A Profa. Lucidalva nas discussões sobre a reforma
curricular que ela participou foi observado que ainda não foi estabelecida a ementa e programa
da disciplina Métodos Físicos, IQG-484, para o Curso de Bacharelado e que lhe foi perguntado
se esta disciplina não poderia ser ministrada em semestre anterior ao que está previsto no
momento. Em resposta, vários docentes se manifestaram favoráveis à que esta disciplina fosse
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reposicionada no período em que fosse mais apropriado. Nada mais havendo a tratar a reunião
foi encerrada às doze horas e cinco minutos e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei
a presente ata que vai por mim assinada.
xxx Aprovada na 6a Reunião Ordinária de 2017, em 17/11/2017. xxx
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