Ata da 1ª. Reunião Extraordinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às dez horas e
trinta minutos, na sala seiscentos e trinta e quatro do Instituto de Química da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edifício do Centro de Tecnologia,
Bloco A, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, reuniu-se, sob
a presidência do Chefe do Departamento, Professor Roberto de Barros Faria, o
representante dos funcionários técnicos administrativos, Ary Hélio Rodrigues,
a representante do Centro Acadêmico (CAIQ), Lívia Gonçalves Leida Soares
e os seguintes professores: Antonio Carlos de Oliveira Guerra, Emerson
Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos Garrido, Joanna Maria de
Azeredo Teixeira Ramos, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca
Herrera, Luiz Fernando Brum Malta, Marciela Scarpellini, Marta Eloisa
Medeiros, Milton Roedel Salles, Roberto Marchiori, Rosa Cristina Dias Peres
e Sérgio de Paula Machado. Informes: 1. Homepage do DQI: esta página terá
como responsabilidade o chefe do Departamento. 2. Apostilas para as aulas
experimentais: foram colocadas à disposição dos professores, deste
Departamento, as apostilas para que recebam contribuição dos demais
professores, a fim de serem revistas e melhoradas em seus conteúdos. 3.
Obras: as aulas práticas nos laboratórios 631 e 639 do primeiro período de
2011 sofrerão atraso pelo fato do cronograma das obras atrasar. Portanto, o
início dependerá do término das reformas. No laboratório 634,
responsabilidade do Professor Jean Guillaume Eon, as reformas terão início,
assim que a verba for repassada, pois o serviço já está empenhado. Professora
Marciela Scarpellini cobrou solução sobre a situação do laboratório 628, em
virtude do espaço, que ora a Professora Ana Maria Rocco ainda ocupa,
existindo professores no Departamento, necessitando de espaço para
desenvolverem suas experiências. Professor João Massena Melo Filho
ressaltou que desde 2005 esta situação se arrasta e que é hora do
Departamento exigir uma decisão. O chefe disse que o Departamento tem que
estudar a melhor forma para reabrir as negociações. 4. Recepção dos calouros:
as aulas do primeiro período de 2011 iniciarão no dia 14 de março, quando
serão recepcionados os calouros e encerrarão no dia 23 de julho de 2011. 5.
Relato da visita ao Pólo de Xerém: o chefe comentou que ele, juntamente com
outros professores, Maria Lúcia Patitucci, Joaquim Fernando Mendes da Silva
e Lucia Moreira Campos Paiva foram visitar o Pólo de Xerém e foram
desconsiderados, pois não foram recebidos pela coordenação local. O
Professor Joaquim Fernando Mendes da Silva se propôs a agendar outra visita

e na ocasião pedirá satisfação aos dirigentes, daquela entidade, sobre o
incidente. 6. Segurança no CAMPUS: hoje, 14 de março de 2011, haverá uma
reunião, às 12:00 horas na sala 633, inclusive com presenças de pessoas
competentes, para discutir o assunto. À tarde, haveria uma Reunião
Extraordinária da Congregação, deste Instituto, porém o vice-diretor,
Professor Joab Trajano Silva, disse não ter sido marcada, porque convocar
reunião é pertinente ao cargo de Direção. Deliberação: 1. Carga horária
2011/1: o chefe comunicou que existem 2 turmas, ainda, sem professores:
IQG 127 – Química Geral II, oferecida à Faculdade de Farmácia (turmas FFA
e FFN) e pediu que os voluntários se oferecessem para resolver o impasse.
Professor Sérgio de Paula Machado apresentou 2 opções: rodízio ou
contratação urgente dos novos professores, para isto, o Departamento deveria
pressionar à Reitoria/UFRJ. Disse ainda, que resolver o problema é tarefa da
plenária e não do chefe do Departamento. O chefe concordou com o rodízio de
professores e disse que fará um levantamento da situação e decidirá quem irá
ministrar estas aulas. Professora Rosa Cristina Dias Peres lembrou que, na
realidade são 4 turmas e não 2 como estão discutindo, pois Professor Roberto
Salgado Amado consta do mapa, mas ainda não foi contratado. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada, às onze horas e cinqüenta e cinco
minutos, e, para constar, eu, Ary Helio Rodrigues, secretário do
Departamento, lavrei a seguinte ata, que vai por mim assinada e visada pelo
chefe do Departamento.
-----------------------------------Prof. Roberto de Barros Faria
Chefe do DQI/IQ/UFRJ

-------------------------------------Ary Hélio Rodrigues
Secretário do DQI/IQ/UFRJ

