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Ata da Oitava Reunião Plenária Extraordinária do Departamento de Química Inorgânica
do Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e treze. Ao décimo sexto dia do mês
de dezembro de dois mil e treze, na sala 633, às dez horas e trinta e cinco minutos, foi dado
início à Reunião Plenária do Departamento de Química Inorgânica pela Substituta
Eventual do Chefe do Departamento, Profa. Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva,
com a presença dos seguintes professores: Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel
dos Santos Garrido, Joanna Maria Teixeira de Azeredo Ramos Barros, Juan Omar
Machuca Herrera, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marciela Scarpellini, Marta Eloisa
Medeiros, Milton Roedel Salles, 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 Vinicius
Alevato Neves. DELIBERAÇÕES. 1) Distribuição de carga didática para 2014/1. A Chefe
apresentou aos professores o mapa de turmas e ressaltou as turmas que estavam sem
professor e aquelas que estavam com mais de um professor, em disputa. Ao final do debate
e negociações entre os professores, restaram duas questões. A primeira, se referia a turma
de Química Inorgânica I dos alunos do Instituto de Química que tinha dois professores, a
saber, Profa. Marta e Prof. Barreto. Após discussão foi posto em votação qual professor
ficaria responsável por esta turma, contando-se onze votos a favor da Profa. Marta e quatro
abstenções, ficando assim esta turma sob a responsabilidade da Profa. Marta. A segunda
questão se referia à turma de Bioinorgânica para os alunos da Faculdade de Farmácia, às
quartas-feiras, no horário noturno, a qual estava sem professor. A Chefe indicou então que
a Profa. Annelise havia se oferecido para ministrar parte desta disciplina, bem como o Prof.
Faria. Em seguida, a Chefe se ofereceu também para dividir esta disciplina, ficando então
acertado que esta turma teria três professores, a saber, Profa. Annelise, Prof. Faria e Profa.
Fernanda, os quais seriam, cada um, responsáveis por um terço da disciplina. Dessa forma,
considerou-se aprovado o mapa de distribuição das disciplinas para o primeiro semestre de
2014. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e quinze minutos
e, para constar, eu, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva, lavrei a presente ata que
vai por mim assinada.
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