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Ata da Primeira Reunião Plenária Extraodinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e dezessete. Ao sétimo dia do mês de agosto
de dois mil e dezessete, na sala da Congregação, às dez horas e cinquenta e cinco minutos, foi
dado início à Reunião Plenária do Departamento de Química Inorgânica pelo Chefe do Departa-
mento, Prof. Roberto de Barros Faria, com a presença dos seguintes professores: Annelise
Caselatto, Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos Garrido, João Massena
Melo Filho, Juan Omar Machuca Herrera, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marciela Scarpellini,
Marta Eloisa Medeiros, Nadia Maria Comerlato, Rafael Alvez Allão Cassaro, Roberto Marchiori,
Rosa Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula Machado e Thais Delazare. DELIBERAÇÕES. 1)
Distribuição de carga didática 2017/2. O Chefe apresentou o mapa de distribuição das disciplinas
de graduação do departamento para o segundo semestre de 2017, chamando a atenção para a
existência de um conflito entre as Profas. Annelise Caselatto e Luiza Cristina de Moura, que se
propõem ministrar a mesma disciplina de Química Geral EQ, IQG-115, turma EQA, quartas-
feiras e sextas-feiras de 8:00 h às 10:00 h. O Chefe informou também que a turma de Química
Inorgânica EQ, IQG-244, turma EQN+QIN, terças-feiras de 20:00 h às 22:00 h e sextas-feiras
de 18:00 h às 20:00 h está sem professor até o momento. O Chefe leu ainda a mensagem de
correio eletrônico recebida da Profa. Luiza Cristina onde esta informava que não poderia
comparecer à esta Reunião de Departamento, mas solicitava ficar alocada na turma EQA da
Química Geral EQ, IQG-115. Aberta a discussão foi feita a proposta de que os presentes
decidissem, por votação secreta, quem seria o professor da turma EQN+QIN de Química
Inorgânica EQ, IQG-244, até o momento sem professor, podendo ser indicados a Profa. Annelise,
a Profa. Luiza Cristina e o Prof. Roberto Faria. Procedida a votação e apurados os votos ficou
decidido, por treze votos, que a turma EQN+QIN de Química Inorgânica EQ, IQG-244, será
ministrada pela Profa. Luiza Cristina de Moura, contando-se ainda um voto para o Prof. Roberto
Faria e um voto em branco. Dessa forma, ficou também decidido que a turma EQA de Química
Geral EQ, IQG-115, será ministrada pela Profa. Annelise. Nada mais havendo a tratar a reunião
foi encerrada às onze horas e quinze minutos e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei
a presente ata que vai por mim assinada.

Aprovada na 5a Reunião Ordinária de 21/09/2017.
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