Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Primeira Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto
de Química da UFRJ no ano de dois mil e quatorze. Aos treze dias do mês de maio de dois mil
e quatorze, na sala 624-A, às dez horas e trinta 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, Marta Eloisa Medeiros,
Roberto Marchiori, Roberto Salgado Amado, Rosa Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula
Machado, Thais Delazare e Wagner de Assis Alves, e a Representante dos Funcionários Técnicos
e Administrativos, Leonice Bezerra Coelho. COMUNICAÇÕES. 1) Distribuição de carga
didática 2014/2. O Chefe informou que o irá afixar o mapa das turmas no balcão da secretaria,
sala 632 às 12:15 hs do dia 15/05/2014. O Prof. Massena solicitou que, em face dos poucos
alunos da Faculdade de Farmácia que têm cursado as disciplinas Química Geral I e II, no horário
noturno, fosse oferecida de apenas uma turma para cada uma dessas disciplinas. O Chefe ficou
de verificar junto à Faculdade de Farmácia e também com a Profa. Rosa, que está auxiliando na
elaboração do mapa de turmas, essa possibilidade. 2) Arrombamento de armários no laboratório
635. O Chefe informou que ontem, 12/05/2014, observou que três armários da sua bancada,
próximos à sala de instrumentos desse laboratório, haviam sido abertos à força, estando com as
fechaduras danificadas. Questionado se haviam sinais de arrombamento na porta do laboratório,
declarou que a porta do laboratório não apresentava sinais de danos. O Chefe informou então que
irá conversar com os outros professores que ocupam este laboratório, Profa. Luiza Cristina e
Prof. Eon, na tentativa de descobrir quem teria forçado a abertura desses armários. A Profa.
Marta declarou ter observado, em pelo menos uma oportunidade, a porta do laboratório aberta,
mesmo sem haver pessoas no seu interior. 3) Desaparecimento de materiais do laboratório de
instrumentos do DQI. O Chefe informou que diversos equipamentos antigos, que ocupavam a
bancada superior, do lado esquerdo do laboratório de Instrumentos do DQI, laboratório 632,
foram retirados sem o seu conhecimento, incluindo um experimento montado para determinação
de susceptibilidade magnética de soluções. O Chefe informou também que alguns desses
materiais foram encontrados na Oficina Eletrônica do IQ, tendo sido levados para lá com a
indicação de eram materiais inservíveis. O Chefe ficou então de conversar com o Prof. Eon, o
qual provavelmente teria coordenado a remoção desses materiais. 4) Início do segundo semestre
de 2014. A Profa. Marta informou que a nova data para início do segundo semestre de 2014 é o
dia 11/08/2014. DELIBERAÇÕES. 1) Banca para avaliação do Estágio Probatório da Profa.
Lucidalva. Utilizando a lista de nomes que consta da Port. 6545 de 05/06/2013, com validade de
dois anos, foram escolhidos, através de escrutínios individuais os seguintes professores:
Francisco Manoel dos Santos Garrido (DQI; membro interno) e Marcos Lopes Dias (IMA-UFRJ,
membro externo). Em seguida o Prof. Juan Omar Machuca Herrera (DQI, membro interno) se
ofereceu para compor esta banca, o que foi aceito por unanimidade, completando assim a banca.
Para o caso do Prof. Marcos Lopes Dias, não aceitar participar desta banca, foi escolhido também
o Prof. Luiz Antonio D’Avila (EQ, membro externo). 2) Homologação do resultado do concurso
público para Prof. Adjunto A, edital 460. O Chefe informou que, segundo este edital, o
departamento ofereceu duas vagas para serem ocupadas, tendo se inscrito dez candidatos, mas
apenas cinco entregaram os documentos comprobatórios. Destes, apenas dois compareceram.
Como resultado do concurso, apenas o candidato Rafael Alves Allão Cassaro logrou ser
aprovado, tendo recebido indicação dos cinco examinadores, conforme o quadro de notas.
Aprovado por unanimidade. 3) Alteração do nome do curso Químico para Químico - Atribuições

_________________________________________________
Prof. ROBERTO DE BARROS FARIA (Presidente)

Tecnológicas. Os Profs. Marchiori e Antonio esclareceram os motivos dessa proposta de
alteração de nome, que será apreciada na próxima reunião da Congregação do IQ. Aprovado por
unanimidade. 4) Solicitação de Prof. Substituto Emergencial. O Chefe esclareceu que, em face
da licença maternidade da Profa. Joanna, o Departamento pode solicitar um Prof. Substituto
Emergencial. Entretanto, como o próximo semestre se iniciará em 11/08/2014 e a licença da
referida professora é até 21/09/2014, o Chefe entende que o esforço para conseguir um Prof.
Substituto que atuará apenas por cerca de um mês, não se justificaria. A Profa. Marta acrescentou
ainda que o CEG não tem aprovado pedidos que, como neste caso, o Prof. Substituto atuará
pouco tempo em sala de aula. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade que o
Departamento não solicitará um Prof. Substituto Emergencial para substituir a Profa. Joanna. 5)
Assuntos Gerais. Ao final da reunião a Profa. Marta solicitou uma reunião de departamento
específica para discutir as aulas experimentais do departamento. 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.

_________________________________________________
Prof. ROBERTO DE BARROS FARIA (Presidente)

