
Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Primeira Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto
de Química da UFRJ no ano de dois mil e dezesseis. Aos dezessete dias do mês de fevereiro de
dois mil e dezesseis, na sala 633, às quatorze horas e vinte 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: Emerson Schwingel Ribeiro, João
Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca Herrera, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marciela
Scarpellini, Nadia Maria Comerlato, Rafael Alvez Allão Cassaro, 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 e o Representante do Corpo Discente Marcos Aurélio da Silva Francisco.
COMUNICAÇÕES. 1) Calendário Acadêmico. O Chefe informou que, conforme estabelecido,
o segundo semestre de 2015 termina em 19/03/2016 e o Prof. Massena informou que primeiro
semestre de 2016 começará em 04/04/2016. O Chefe informou também que as aulas de pós-
graduação se iniciarão em 07/03/2016. 2) Rotatividade de professores nas aulas de graduação.
O Chefe apresentou o memorando 01/2016 do Centro Acadêmico do Instituto de Química Érick
Pereira Libório para que o departamento dê prioridade à rotatividade de docentes nas suas
diferentes disciplinas de graduação e comentou que pela forma como o Departamento estabelece
a distribuição dos professores pelas turmas, baseado na livre escolha por parte dos docentes, este
problema praticamente inexiste neste departamento. O Representante Discente, Marcos Aurélio,
concordou que no DQI este problema praticamente inexiste, e que o Departamento estava
recebendo este documento porque esta solicitação foi feita de maneira idêntica à todos os
departamentos do IQ. 3) Distribuição de carga didática para 2016/1. O Chefe comentou que o
mapa de turmas já está disponível no balcão da Secretaria do Departamento, sala 632, e solicitou
que os professores buscassem colocar seus nomes nas turmas a fim de que o mapa ficasse
completo. 4) Assuntos Gerais. O Prof. Wagner, inicialmente, e depois outros professores,
questionaram sobre as perspectivas de quando seriam normalizados os serviços de limpeza
prestados pelas firmas terceirizadas, bem como o funcionamento dos elevadores que nos últimos
dias, por várias vezes, encontravam-se todos parados. Seguiu-se um longo debate em meio ao
qual o Chefe procurou esclarecer que as licitações das firmas de limpeza estavam sendo feitas
e que os serviços deveriam se normalizar em breve, mas que não era possível prever exatamente
quando. Esclareceu também que, quanto aos elevadores, a firma responsável pela manutenção
não vem recebendo os devidos pagamentos, segundo informação da Direção do IQ, que vem se
empenhando junto à Decania do CT e da Reitoria para esta situação seja regularizada o mais
rapidamente possível. A Profa. Thais aproveitou a oportunidade para relatar que neste dia de
hoje, pela manhã, o automóvel da Profa. Débora França do Departamento de Química Analítica
foi furtado em um assalto à mão armada no estacionamento dos professores, próximo ao Bloco
A. Seguiu-se uma intensa discussão sobre a segurança em geral na Ilha do Fundão e na Cidade
do Rio de Janeiro, com relatos os mais variados e também com comentários de que existem
câmeras de vigilância espalhadas por todo o campus, bem como carros da Polícia Militar
estacionados e rondando o interior da Ilha do Fundão, ficando claro que este é um problema
difícil de ser solucionado. DELIBERAÇÕES. 1) Banca para avaliar o pedido de progressão do
Prof. Marcelo Maciel Pereira da Classe D-III para a Classe D-IV. O Chefe apresentou o referido
pedido de progressão do Prof. Marcelo, tendo em seguida passado para a etapa de proposição de
nomes para comporem a referida banca, a ser composta por três Professores Titulares, sendo pelo
menos dois externos ao Instituto de Química. Dessa forma, através de escrutínios sucessivos,
foram sendo escolhidos um nome de cada vez, ficando a banca assim constituída pelos seguintes
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professores: Claudio José de Araújo Mota (DQO-IQ, membro interno), Bluma Guenther Soares
(IMA-UFRJ, membro externo), Elizabeth Roditi Lachter (DQO-IQ, suplente de membro interno),
José d'Albuquerque e Castro (IF-UFRJ, membro externo), Elizabete Fernandes Lucas
(IMA-UFRJ, suplente de membro externo). 2) Calendário para o processo eleitoral para escolha
da nova Chefia do Departamento. O Chefe relembrou aos presentes que já foram feitas três
tentativas de escolha do novo Chefe do Departamento e propôs que fosse mantida a mesma
Comissão Eleitoral, formada pelo Prof. Roberto Marchiori e Leonice Bezerra Coelho e que esta
comissão elaborasse um calendário eleitoral que seria enviado por correio eletrônico a todo o
Colégio Eleitoral. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada às dezesseis horas e quinze minutos e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei
a presente ata que vai por mim assinada.

Aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2016, realizada em 04/04/2016.
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