
Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Terceira Reunião Plenária Extraordinária do Departamento de Química Inorgânica
do Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e treze. Ao quinto dia do mês de julho
de dois mil e treze, na sala 618, às dez 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: Antonio Carlos de
Oliveira Guerra, Emerson Schwingel Ribeiro, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva,
Francisco Manoel dos Santos Garrido, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca
Herrera, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marciela Scarpellini, Marta Eloisa Medeiros,
Milton Roedel Salles, Nadia Maria Comerlato, Roberto Marchiori, Roberto Salgado
Amado, Rosa Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula Machado, Thais Delazare e Wagner de
Assis Alves e o Representante do Corpo Discente Jorge Frian Dias Jr. COMUNICAÇÕES.
1) O Chefe informou que, conforme divulgado pela Direção do IQ, o episódio de forte
barulho, trepidação no chão próximo do laboratório 639 e disparo do alarme do edifício por
cinco minutos foi devido à queda de uma peça de madeira no sistema de entrepisos do
prédio e que pôs em curto circuito o sistema de alarme, o qual parou logo depois de
funcionar por deficiência das baterias. 2) O Chefe informou que, conforme determinação
recente do MEC, os alunos de graduação estão obrigados a fazer 10% de seus créditos em
atividades de extensão. Assim, solicitou o empenho de todos os professores para que
busquem atuar em atividades de extensão, de forma a poder oferecer aos alunos de
graduação oportunidades para cumprirem as cerca de 300 horas de atividades de extensão
às quais estão agora obrigados.  DELIBERAÇÕES. 1) Criação do Curso de Bacharelado
em Química Medicinal.  O Chefe apresentou a proposta de criação deste curso, em parceria
com a Faculdade de Farmácia, cujo programa deverá permitir ao aluno egresso o registro
no CRQ, sendo o diploma outorgado pelo Instituto de Química. Após prolongada
discussão, a proposta recebeu 1 voto a favor, 14 contra, contando-se ainda 4 abstenções,
tendo sido, portanto, rejeitada. 2) Distribuição de carga didática para o segundo semestre
de 2013. O Chefe apresentou o mapa de turmas, no qual vários professores já indicaram
seus nomes, e chamou a atenção para o fato de que haviam 8 turmas ainda sem professor
e que seria necessário que vários professores atuassem em 3 turmas e não apenas em duas.
Em meio ao debate que se seguiu foi proposto que o departamento não ministrasse
disciplinas eletivas neste semestre, sendo esta proposta depois alterada para que qualquer
docente que quisesse ministrar disciplinas eletivas, que o fizesse além da carga mínima de
8 horas por semana de disciplinas de graduação. Posto em votação esta proposta foi
aprovada por unanimidade. Em seguida o Chefe declarou que as conversas entre os
professores com relação à escolha das turmas deveriam continuar depois de terminada a
reunião, com vistas ao fechamento completo do mapa. 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 vai por mim assinada.

Aprovada na 4a Reunião Ordinária de 2013 realizada em 27/09/2013.
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Prof. ROBERTO DE BARROS FARIA (Presidente)


