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Ata da reunião da Comissão de Pós-graduação e Pesquisa (CPGP) do Instituto de Química da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Às 11 horas do dia 20 de maio de 2020, reuniu-se a Comissão 
de Pós-graduação e Pesquisa do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro por 
meio de videoconferência, para tratar dos seguintes assuntos: 1- Homologação da eleição para 
coordenação do Programa de Pós-graduação em Química em Rede Nacional (PROFQUI); 2- 
Disciplinas EaD. Estiveram presentes os seguintes professores: Vânia Paschoalin (diretora adjunta 
de pós-graduação), que presidiu os trabalhos; Marco Antonio Chaer (coordenador da PGQu); 
Luciana Pizzatti (substituta eventual do coordenador do PPGBq); Daniel Perrone (coordenador do 
PPGCAl); Bárbara Vasconcellos (coordenadora em exercício do PROFQUI); Emerson Ribeiro 
(substituto eventual do coordenador da PGQu); Guilherme Cordeiro (Coordenador do PEQui); 
Rodrigo Volcan (substituto eventual do coordenador do PEQui); Anderson Pinheiro (coordenador 
do PPGBq). Todos participaram por videoconferência.1- Homologação da eleição para 
coordenação do Programa de Pós-graduação em Química em Rede Nacional (PROFQUI) – A 
Coordenação do PROFQUI enviou para homologação da CPGP o resultado da eleição para 
coordenador local e nacional do PROFQUI. Os nomes indicados são: Bárbara Vasconcellos da Silva 
(coordenadora) e Michelle Jakeline Cunha Rezende (substituta eventual da coordenadora). Após 
leitura da ata da eleição realizada na Comissão Deliberativa do PROFQUI e deliberação dos 
presentes, foi aprovado por unanimidade que os nomes sejam homologados e enviados para a reunião 
da Congregação do Instituto de Química para homologação. 2- Disciplinas EaD – A professora Vânia 
trouxe a proposta que se crie uma comissão EaD na CPGP para implementação de disciplinas à 
distância. Após deliberação foi aprovada pela CPGP a criação da comissão EaD com os seguintes 
professores: Anita Valle (PPGCAl), Thiago Cardozo (PGQu), Rafael Mesquita (PPGBq) e Célia Regina 
Sousa da Silva (PROFQUI), sendo que o PEQUI devera encaminhar brevemente a indicação de mais 
um membro para a Comissao de disciplinas EaD. O Prof Chaer sugeriu a inserção de atividades EaD 
dentro das disciplinas de Tópicos Especiais, e a Prof Vania Paschoalin sugeriu que estas disciplinas 
EaD fossem compartilhadas por todos os Programas de PG do IQ. O Prof Rodrigo Volcan levantou a 
dificuldade de acesso a ferramentas on line, e a Comissao concorda que isto deva ser considerado, e 
que isto devera ser considerado quando as propostas de disciplinas EaD forem disponibilizadas, 
sempre na forma de disciplinas eletivas. O Prof. Rodrigo Volcan sugeriu que a CPGP sugerisse a 
Diretoria do IQ a instalação de um Comite de Crise para estudo de proposições e planejamento para 
retorno as atividades, o que foi aceito por unanimidade. Sem mais assuntos a serem tratados, a 
reunião foi encerrada às doze horas e quarenta minutos. Para constar, eu, Claudio Borges Marchon 
lavrei a presente ata, que vai assinada pela presidente da CPGP. 
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020. 
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