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Ata da Segunda Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto
de Química da UFRJ no ano de dois mil e quinze. Ao quinto dia do mês de novembro de dois
mil e quinze, na sala da 624, às quatorze horas e quinze 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, Marciela Scarpellini, Marta Eloisa Medeiros, Nadia
Maria Comerlato, Roberto Marchiori, Roberto Salgado Amado, Sérgio de Paula Machado e Thais
Delazare, a Representante dos Funcionários Técnicos e Administrativos, Leonice Bezerra Coelho
e o Representante do Corpo Discente Marcos Aurélio da Silva Francisco. COMUNICAÇÕES.
1) Novo Representante do Corpo Discente. O Chefe iniciou a reunião dando as boas vindas ao
novo Representante Discente, Marcos Aurélio da Silva Francisco. 2) Distribuição de carga
didática para 2015/2. O Chefe informou que foi possível completar o mapa uma vez que a turma
de aulas experimentais do Prof. Wagner foi encerrada e o Prof. Emerson concordou em trocar
de turma, passando para a turma de Geral I da Farmácia, noturna, ficando o Prof. Wagner com
a turma EM1 de Química EE. 3) Situação das empresas terceirizadas. O Chefe informou que a
Direção do IQ e a Reitoria estão fazendo todo o possível para que as empresas de limpeza voltem
a trabalhar, mas até o momento não há como prever quando os serviços serão restabelecidos. 4)
Reformulação da grade curricular dos cursos de Química e Bacharel em Química. O Chefe
informou o andamento dessas discussões, ao que se seguiu um intenso debate, inclusive com a
formulação, pelo Prof. Marchiori, da seguinte proposta: que o DQI só discuta qualquer proposta
de reformulação da grade curricular dos cursos de Química e de Bacharel em Química caso estas
propostas venham acompanhadas dos objetivos pedagógicos de cada curso. Posta em votação,
esta proposta foi aprovada por unanimidade. 5) Substituição do Prof. Luiz Fernando Brum Malta
pela Profa. Luiza Cristina de Moura na Coordenação dos Monitores. O Chefe informou esta
substituição. DELIBERAÇÕES. Além da deliberação tomada quando da comunicação n° 04
acima, foi ainda feitas as seguintes deliberações: 1) Atas da 5a Reunião Ordinária de 2014, 1a
Reunião Ordinária de 2015 e 1a e 7a Reuniões Extraordinárias de 2015. Aprovadas por
unanimidade. 2) Designação da Comissão Eleitoral e Definição do Calendário Eleitoral para a
Eleição do novo Chefe do Departamento. O Chefe informou que o mandato da Chefia atual vai
até 21/01/2016. Sendo assim, propôs a criação de uma Comissão Eleitoral para conduzir o
processo eleitoral. Foram sugeridos os nomes do Prof. Roberto Marchiori e da funcionária
Leonice Bezerra Coelho, os quais foram aprovados por unanimidade, ficando dessa forma
constituída a Comissão Eleitoral. Em seguida o Chefe perguntou se havia uma proposta de
calendário para a realização das etapas deste processo eleitoral. O Prof. Marchiori interveio,
comentando que era necessário aprovar as regras a serem utilizadas neste processo eleitoral. Em
seguida o Prof. Marchiori passou a ler a seguinte proposta de regras a serem seguidas no processo
eleitoral: i) quanto à elegibilidade dos candidatos: podem concorrer à chefia do departamento
somente professores da carreira do magistério, exercendo um regime de trabalho,
preferencialmente, de 40 horas DE (Estatuto da UFRJ, Cap. II, Seção I, Art. 20° § 1°) e lotado
no Departamento de Química Inorgânica; ii) quanto à composição do colégio eleitoral: fazem
parte do colégio eleitoral e com direito a um voto unitário, todos os professores e funcionários
lotados no Departamento de Química Inorgânica, todos os professores temporários e substitutos
e o Representante Discente no Departamento; iii) quanto à inscrição dos candidatos: a inscrição
será feita por chapa, indicando-se o candidato a Chefe do Departamento e o candidato a
Substituto Eventual do Chefe do Departamento. Estas regras foram aprovadas por unanimidade.

_________________________________________________
Prof. ROBERTO DE BARROS FARIA (Presidente)



Em seguida o Prof. Marchiori fez uma proposta de calendário eleitoral que após algumas
emendas ficou assim constituída: i) inscrição das candidaturas: dias 23 e 24 de novembro de
2015 no horário de 10:00 às 16:00 hs, na Secretaria do DQI, sala 632. Os candidatos podem se
inscrever com qualquer dos membros da Comissão Eleitoral; ii) apresentação pública das
propostas pelos candidatos: dia 27/11/2015 no horário de 10:00 às 12:00 hs, na sala 633; iii)
consulta à comunidade: dias 02, 03 e 04/12/2015 de 10:00 às 16:00 horas na Secretaria do DQI,
sala 632; iv) apuração da consulta à comunidade: dia 04/12/2015, logo após o encerramento da
consulta, na Secretaria do DQI, sala 632. Esta proposta de calendário eleitoral foi aprovada por
unanimidade. 3) Alteração dos requisitos para a disciplina IQG-471, Química Inorgânica III. O
Chefe apresentou a proposta feita pela Profa. Nadia, para que fosse retirado o pré-requisito de
IQF-365, Físico-Química III, desta disciplina. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar a reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e cinco minutos e, para constar, eu,
Roberto de Barros Faria, lavrei a presente ata que vai por mim assinada.

Aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2015, realizada em 07/12/2015.

_________________________________________________
Prof. ROBERTO DE BARROS FARIA (Presidente)


