Ata da 5ª. Reunião Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto
de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às quatorze horas, na sala
seiscentos e um do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rua
Athos da Silveira Ramos, 149, Edifício do Centro de Tecnologia, Bloco A, Cidade
Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, reuniu-se sob a presidência da chefe do
Departamento, Professora Rosa Cristina Dias Peres, os seguintes professores: Annelise
Casellato, Antonio Carlos de Oliveira Guerra, Emerson Schwingel Ribeiro, Fernanda
Arruda Nogueira Gomes da Silva, Francisco Manoel dos Santos Garrido, Joanna Maria
Teixeira de Azevedo Ramos, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca Herrera,
Marta Eloisa Medeiros, Milton Roedel Salles, Roberto de Barros Faria, Roberto Salgado
Amado, Sérgio de Paula Machado e Thais Delazare. Informes: 1. Boas vindas ao novo
Professor Titular: a chefe deu as boas vindas ao Prof. Roberto de Barros Faria, recém
contratado na categoria de Professor Titular deste Departamento. 2. Pedido de vacância da
técnica de laboratório: a chefe informou que recebera o pedido de vacância da técnica Ana
Paula Sodré da Silva Estevão que fora nomeada, por concurso, para o cargo de professor
no IFRJ. A chefe esclareceu aos presentes que em breve encaminhará à Sra. Diretora,
Profa. Cássia, pedido de um novo técnico para o Departamento para ocupar o lugar de Ana
Paula. 3. Concursos para docentes: a chefe comunicou que nos dias 15, 16 e 17 p.f. se
realizará o concurso para provimento de uma vaga de Professor Adjunto no setor
Espectroscopia Vibracional em Química Inorgânica do edital nº 57/2011; lembrou que o
concurso possui três candidatas inscritas e pediu a participação de todos para o bom
andamento do concurso. 3) Graduação: a chefe comunicou que recebera mensagem do
Prof. Joaquim Fernando Mendes de Almeida, Diretor Adjunto de Graduação, onde este
determina que as aulas para os cursos do IQ se iniciarão apenas a partir de 15 de agosto
pois na semana de 08 a 12 haverá no IQ as comemorações do ano internacional da
Química. 4) Placas de patrimônio de equipamentos: a Profa. Rosa informou que foram
entregues no Departamento, ainda no mês de junho, as placas de patrimônio e os termos
de responsabilidade de vários equipamentos, sendo que já estava sendo cobrada pelo setor
competente a devolução dos termos. Assim, solicitou que os colegas identificassem os
equipamentos sob sua responsabilidade o mais rápido possível. 5) Homepage do DQI: o
Prof. Faria informou que já se encontra disponível aos interessados o site do departamento
(www.dqi.iq.ufrj.br). Ele solicitou que os colegas fizessem uma visita para verificação de
erros e sugestões de conteúdo. Deliberações: 1) Aprovação das atas 7ª RO 2010, 1ª RE
2011, 1ª RO 2011, 2ª RO 2011, 3ª RO 2011 e 4ª RO 2011: a chefe colocou em discussão e
aprovação cada ata separadamente. Todas foram aprovadas por unanimidade, exceto a 4ª

RO/2011 que teve uma abstenção. 2) Deferimento das inscrições para professor
temporário – edital nº82/2011: a chefe informou que o Departamento recebera 16
(dezesseis) inscrições para o processo seletivo de professor temporário de expansão (edital
nº 82 de 22/07/2011) que segundo o edital deveriam ser deferidas. O Prof. Sérgio
questionou a chefe se havia algum candidato cuja formação era incompatível com a área
de Química; caso não houvesse, o deferimento poderia ser em conjunto. A Profa. Rosa
respondeu que todos os inscritos eram graduados em Química, Licenciatura em Química
ou Engenharia Química. Em seguida passou a leitura do nome de todos os candidatos (em
ordem de inscrição): Francisca das Chagas S. Silva, Mauricio Tavares de M. Cruz, André
Luis Silveira Brum, Rachel Dias dos Santos, Bernardete E. P. C. Delgado, Cristiano Nunes
da Silva, Patrícia Davies de O. Sardela, Carla Napoli Barbato, Monique Gonçalves,
Cristiane Nunes da Costa, Ingridy Santos Lopes, Bruna Teixeira da Fonseca, Cristina M.
Pereira dos Santos, Nakedia M. Freitas Carvalho, Jonatas Carneiro da Silva e Paulo Jose
de Sousa Maia. Colocada em votação a inscrição de todos os candidatos foi deferida por
unanimidade. 3) Comissão avaliadora da progressão horizontal das Professoras Annelise
Casellato e Rosa Cristina Dias Peres: A chefe informou que a Profa. Annelise solicitara
sua progressão horizontal de Professor Adjunto nível 1 para nível 2 e que ela, Profa. Rosa,
havia também encaminhado à Sra. Diretora a sua solicitação de progressão horizontal de
Professor Adjunto nível 3 para nível 4, tendo a Profa. Cássia reencaminhado ao
Departamento o seu pedido para escolha da comissão de avaliação. Por isto a Chefe pediu
ao Prof. Roberto Faria que conduzisse a escolha da comissão e se ausentou do recinto. O
Prof. Faria conduziu a votação por escrutínio individual dos nomes dos docentes
constantes da lista do Departamento e já aprovada pela Congregação do IQ. Ao término da
votação a comissão de avaliação escolhida foi a seguinte: Professores Marta Eloísa
Medeiros e Juan Omar Machuca Herrera (Professores Associados – DQI) e Bluma
Guenther Soares (Professor Titular – IMA) e como suplente Marcos Lopes Dias (Professor
Associado – IMA). Finalizada esta deliberação a Profa. Rosa reassumiu o comando da
reunião. 4) Alterações na apostila das disciplinas IQG112 - Química Experimental EE e
IQG118 – Química Geral Experimental: A Profa. Rosa propôs que fossem feitas alterações
na apostila da disciplina IQG112, tanto no conteúdo teórico da parte introdutória como nos
experimentos realizados. A Profa. Marta argumentou que a parte introdutória é formada
por apontamentos de um antigo professor da disciplina e alguns experimentos contêm
informações equivocadas. O Prof. Milton concordou que a apostila necessita de muitas
correções e se prontificou a reestruturar três aulas. O Prof. Sérgio argumentou que a
apostila das disciplinas IQG231/IQG128 (Química Experimental EQ e Química Geral
Experimental II) também necessita de correções; que a parte introdutória deveria ser
retirada e a parte experimental necessita de nova redação. A Profa. Marta colocou que

ambas as apostilas deveriam ter duas versões: uma para o professor, contendo todas as
informações pertinentes e outra para os alunos, contendo apenas os procedimentos
experimentais das aulas. A partir deste ponto seguiu-se uma longa discussão sobre as
apostilas das duas disciplinas sendo aprovado por unanimidade que, a partir do período
letivo 2011/2, o Departamento de Química Inorgânica disponibilizará em sua “homepage”
os experimentos das aulas práticas das disciplinas IQG112/IQG118 e IQG231/IQG128,
em arquivos separados por aula experimental. As Profas. Annelise e Marta se
responsabilizaram por repassar ao Prof. Faria o material de aula a ser disponibilizado aos
alunos e aos professores. 5) Solicitação de espaço físico – interessadas: Profas. Joanna
Maria Ramos, Thaís Delazare e Fernanda Arruda: a Profa. Rosa informou que recebera
das Profas. Joanna, Thaís e Fernanda solicitação de espaço físico de laboratório para que
elas pudessem desenvolver suas atividades de pesquisa, visto já terem alunos de iniciação
científica iniciando seus projetos; em seguida alertou a plenária que o Departamento não
tinha ainda determinado um espaço de laboratório para o Prof. Roberto Amado para suas
atividades de pesquisa; informou ainda que o Prof. Rodrigo Octávio havia liberado o
espaço ocupado no laboratório A641 o qual já estava sendo ocupado pelo Prof. Luiz
Fernando e que a Profa. Annelise solicitara sua mudança para aquele laboratório. Após
estes esclarecimentos seguiu-se uma longa discussão tendo sido aprovado por
unanimidade a criação de uma comissão de espaço, formada pelos Professores Roberto
Faria, Sérgio Machado, Milton Salles e Marta Medeiros que fariam um levantamento da
distribuição de ocupação dos laboratórios de pesquisa pelos professores e do espaço
disponível, devendo apresentar sugestões de alocação de espaço em reunião de
Departamento a ser convocada em futuro muito próximo. 6) Comissão julgadora do
processo seletivo para Professor Temporário de expansão – edital nº 82 de 22/07/2011: A
Profa. Rosa esclareceu que o edital do processo seletivo não prevê a aprovação em
nenhum órgão deliberativo da composição da comissão julgadora, mas que ela gostaria
que a plenária apreciasse a comissão julgadora proposta para o processo seletivo, formada
pelos Professores Doutores Antonio Carlos de Oliveira Guerra, Milton Roedel Salles e
Juan Omar Machuca Herrera. A plenária aprovou por unanimidade a composição da
comissão julgadora. 7) Distribuição de carga horária para 2011/2: A chefe informou que
ainda restavam três turmas sem professor, a saber: IQG127 – turma FFN, IQG231 - turma
NTA e IQG112 - turma EE1+EN1. Ainda esclareceu que com a contratação dos três
professores temporários estas turmas poderiam ser a eles atribuídas, mas até que isto
ocorresse os alunos não poderiam ficar sem aulas. Então os Profs. Roberto Faria, Sérgio e
Roberto Amado concordaram assumir este encargo didático até a contratação dos
professores. A Chefe agradeceu e aceitou a colaboração dos três professores. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos, e, para

constar, eu, Roberto de Barros Faria, secretário ad hoc da reunião, lavrei a presente ata,
que vai por mim assinada e visada pela Chefe do Departamento.
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