Ata - DQI - IQ – UFRJ
Ata da Segunda Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica (DQI), do
Instituto de Química (IQ), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no ano de dois mil
e dezesseis (2016). Ao vigésimo nono dia do mês de março de 2016, na sala seiscentos e
trinta e três (633), às dez horas e cinquenta e cinco minutos, foi dado início à Reunião Plenária
do DQI, pelo Chefe do Departamento, Prof. Roberto de Barros Faria, com a presença dos
seguintes professores: Annelise Casellato, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva, Juan
Omar Machuca Herrera, Nadia Maria Comerlato, Roberto Marchiori e Sergio de Paula Machado.
Representante dos Funcionários Técnicos: Leonice Bezerra da Coelho
INFORMES: 1) Boas Vindas à Secretária Ana Cristina Santos da Costa. O Chefe apresentou a
Sra. Ana Cristina Santos da Costa, que passará a trabalhar na Secretaria do Departamento
juntamente com a Secretária Tania. 2) Chefia do Departamento. O Chefe informou que após
três tentativas sucessivas para se eleger uma nova Chefia do Departamento a Congregação do
Instituto de Química, por indicação da atual Diretora, Profa. Cássia, aprovou a recondução do
Prof. Roberto de Barros Faria para mais um mandato de dois anos, uma vez que o Regimento
do Instituto de Química permite que ocorram duas reconduções. 3) Contratação do Prof.
Giordano Poneti. O Chefe informou o atual estágio do processo de contração deste docente
aprovado no último concurso, que está agora na dependência da emissão, pelo Ministério do
Trabalho, da autorização para que o concursado possa trabalhar no Brasil, uma vez ele tem
nacionalidade italiana. 4) Vazamento e falta de luz no Laboratório de Instrumentos, sala 628.
O Chefe informou que o citado laboratório sofreu uma inundação devido ao rompimento do
sifão de uma pia no piso superior e que a parte elétrica está sendo revista pelo Setor de
Manutenção para reparar o funcionamento das lâmpadas, também, do piso superior. 5)
Primeiro Encontro ISO-IQ. A Profa. Nadia informou que está sendo organizada uma mesa
redonda e que o referido encontro, a ser realizado no dia 15/04 na sala 601, ocorrerá durante
o dia todo. 6) Início das aulas experimentais. O Chefe informou que aulas das disciplinas
Química Experimental EE (IQG-112), Química Geral Experimental (IQG-118), Química Geral
Experimental II (IQG-128) e Química Experimental EQ (IQG-231), terão seu início no dia
04/04/2016 com exceção das disciplinas Química Inorgânica Experimental I (IQG-236) e
Química Inorgânica Experimental II (IQG-246), que começarão no dia 11/04/2016.
DELIBERAÇÕES: Uma vez que não havia quorum, foi marcada uma nova reunião para o dia
04/04/2016 às 10:30 horas, para que fosse possível fechar o mapa de distribuição de Carga
Horária para o semestre 2016/1. Aproveitando a oportunidade, o Professor Sérgio sugeriu que
as disciplinas IQW sejam consideradas da mesma forma que as disciplinas de Pós-Graduação,
ou seja, não entrem no cômputo da carga horária de graduação. Como não era possível
qualquer deliberação, o Chefe indicou que este tema seria um dos pontos de pauta da próxima
reunião. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e vinte minutos
(11:20h) e, para constar, eu, Ana Cristina Santos da Costa, lavrei a presente ata que vai
assinada por mim e pelo Chefe do Departamento.

Aprovada na 4ª Reunião Ordinária de 2016, realizada em 20/05/2016.

