
Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Segunda Reunião Plenária Extraordinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e dezesseis. Ao vigésimo quarto dia do mês de
outubro de dois mil e dezesseis, na sala da Congregação, às dez horas e cinquenta 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: Fernanda
Arruda Nogueira Gomes da Silva, Francisco Manoel dos Santos Garrido, Giordano Poneti, João
Massena Melo Filho, Luiz Fernando Brum Malta, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marciela
Scarpellini, Nadia Maria Comerlato, Rafael Alvez Allão Cassaro, Roberto Marchiori, Roberto
Salgado Amado, Sérgio de Paula Machado, Thais Delazare e Wagner de Assis Alves e a
Representante dos Funcionários Técnicos e Administrativos, Leonice Bezerra Coelho.
COMUNICAÇÕES. 1) Lista de reagentes dos laboratórios. O Chefe lembrou aos presentes a
necessidade de encaminhar até o final do presente mês a lista de reagentes armazenados em todos
os laboratórios do Departamento, afim de que estas sejam encaminhadas à Direção do IQ para
fins de credenciamento do Instituto de Química para a compra de substâncias controladas pelo
Exército Brasileiro.  DELIBERAÇÕES. 1) Banca para Promoção do Prof. Jean Guillaume Eon
para Classe E, com denominação de Professor Titular. O Chefe informou aos presentes a
solicitação de Promoção do Prof. Eon para a Classe E, passando então para a fase de sugestão
de nomes. Em seguida, através de escrutínios individuais para cada um dos membros da banca
foram escolhidos os seguintes professores como membros internos da UFRJ: José d’Albuquerque
e Castro (IF, membro titular), Claudio José de Araujo Mota (IQ, primeiro suplente interno),
Gerardo Gerson Bezerra de Souza (IQ, segundo suplente interno) e Marco Antonio Chaer do
Nascimento (IQ, terceiro suplente interno). Como membros externos à UFRJ foram escolhidos,
através do mesmo procedimento, os seguintes professores: Maria Domingues Vargas (UFF,
membro titular externo), Wagner Batista de Almeida (UFMG, membro titular externo), Enio
Frota da Silveira (PUC-RJ, membro titular externo), Vitor Francisco Ferreira (UFF, membro
titular externo), José Daniel Figueroa-Villar (IME, primeiro suplente externo), Raimundo Braz
Filho (UFRRJ, segundo suplente externo), Carlos Maurício Rabelo de Sant’Anna (UFRRJ,
terceiro suplente externo) e José Carlos Netto Ferreira (UFRRJ, quarto suplente externo). 2)
Reforma curricular dos cursos de Químico, Bacharel em Química e Licenciatura em Química.
O Chefe iniciou a discussão deste assunto com o relato da sua conversa recente com a Diretora
Adjunta de Graduação, Profa. Rosane San Gil, onde esta esclareceu que para atingir a meta de
horas pré-estabelecida, precisou retirar a disciplina de Organometálicos proposta pelo DQI. Em
seguida o Chefe passou a palavra para os Profs. Luiz Fernando, Nadia e Fernanda, representantes
do DQI nos NDE desses cursos, que apresentaram o atual estágio de discussão da reforma
curricular em curso, em especial do curso de Químico com atribuições tecnológicas. Em seguida
foi aberta a palavra para todos presentes, seguindo-se uma demorada discussão sobre os mais
diversos aspectos dessa reforma curricular.  Passando para a fase de propostas, o Chefe buscando
sintetizar as diversas intervenções e propostas levantadas apresentou a seguinte proposta para
deliberação: O Departamento de Química Inorgânica se posiciona contrário à retirada da
disciplina de organometálicos, como disciplina obrigatória do curso de Químico, e reitera que
sem o Plano Pedagógico de cada curso, ou seja, sem que sejam definidos os perfis dos
profissionais que se pretende formar em cada curso, não há como avançar nas discussões desta
reforma curricular. Posta em votação esta proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar a reunião foi encerrada às doze horas e vinte e seis minutos e, para constar, eu,
Roberto de Barros Faria, lavrei a presente ata que vai por mim assinada.
Aprovada na 7ª Reunião Ordinária de 2016, em 12 de dezembro de 2016.
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