CONVOCAÇÃO
6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IQ-UFRJ DE 2020
Data: 30/10/2020 (sexta-feira) / Horário: 10:00 horas

EXPEDIENTE:
1
2
3
4
5

Informes da Direção
Informes da Graduação
Informes da Pós-Graduação
Informes da Extensão
Informes Gerais

PAUTA:
Alteração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) do IQ para adequação à modalidade de ensino
remoto durante a pandemia de COVID-19, em consonância com a Portaria 544/2020 do MEC 1
Aprovação
Interessada: Direção do Instituto de Química
Disciplinas obrigatórias do período acadêmico 2020-1 com menor quantitativo de vagas em relação a
2 2019-1, em consonância com os termos da Resolução 09/2020 do CEG - Aprovação
Interessados: Departamentos do Instituto de Química
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DA CONGREGAÇÃO
DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Aos trinta dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte, às 10:00h (dez horas), reuniu-se remotamente,
através da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, a Congregação do Instituto de Química da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IQ-UFRJ) para a sua sexta Reunião Extraordinária do ano,
presidida pelo Diretor do Instituto de Química, Prof. Claudio José de Araujo Mota. PRESENTES: Prof.
Claudio José de Araujo Mota (Diretor), Profa. Marlice Aparecida Sípoli Marques (Vice-diretora), Prof.
Claudio Cerqueira Lopes (Representante dos Docentes da Classe E),

Prof. Julio Carlos Afonso

(Representante dos Docentes da Classe E), Prof. Marcio Contrucci Saraiva de Mattos (Representante dos
Docentes da Classe E), Profa. Maria Luiza Rocco Duarte Pereira (Representante dos Docentes da Classe
E), Prof. Sérgio de Paula Machado (Representante dos Docentes da Classe E), Profa. Rosane San Gil
(Diretora Adjunta de Graduação e Representante suplente dos Docentes da Classe E), Profa. Rosangela
Sabbatini Capela Lopes (Representante suplente dos Docentes da Classe E), Profa. Marciela Scarpellini
(Representante dos Docentes da Classe D), Prof. Henrique Marcelo Gualberto Pereira (Representante
suplente dos Docentes da Classe D), Professor Emerson Schwingel Ribeiro (Representante suplente dos
Docentes da Classe D), Profa. Jéssica Frontino Paulino (Representante dos Docentes da Classe C), Profa.
Débora França de Andrade (Representante dos Docentes da Classe C), Profa. Andréa Luzia Ferreira de
Souza (Representante suplente dos Docentes da Classe C), Prof. Roberto Marchiori (Representante dos
Docentes da Classe B), Prof. Fernando Henrique Cincotto (Representante dos Docentes da Classe A), Prof.
Camilo Henrique da Silva Lima (Representante suplente dos Docentes da Classe A), Carlos Eduardo
Galdiano Lopes

(Representante Técnicos Administrativos em Educação), Thayná Lara Mesquita

(Representante Discente), Profa. Eliane D'Elia (Chefe do Departamento de Química Inorgânica), Profa.
Thais Delazare (Substituta Eventual da Chefe da Departamento de Química Inorgânica), Profa. Magaly
Girão Albuquerque (Chefe do Departamento de Química Orgânica), Profa. Ligia Maria Marino Valente
(Substituta Eventual da Chefe do Departamento de Química Orgânica), Prof. Marcoaurélio Almenara
Rodrigues (Chefe do Departamento de Bioquímica), Profa. Fernanda Bertão Scalco (Substituto Eventual do
Chefe do Departamento de Bioquímica), Prof. Victor de Oliveira Rodrigues (Chefe do Departamento de
Físico-Química), Profa. Marcia Nogueira da Silva de la Cruz

(Chefe do Departamento de Química

Analítica), Profa. Vivian Maria Saez Martinez (Substituta Eventual da Chefe do Departamento de Química
Analítica), Prof. Francisco Radler de Aquino Neto (Professor Emérito), Prof. Thiago Messias Cardozo
(Coordenador do Curso de Química), Prof. Ricardo Cunha Michel (Coordenador do Curso de Licenciatura
em Química), Prof. Rodolfo do Santos Barboza (Substituto Eventual da Coordenadora de Extensão), Profa.
Monica Ferreira Moreira Carvalho Cardoso (Docente da Classe D) e André Ferreira do Nascimento
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(Assistente em Administração - Secretário da Reunião). INFORMES DA DIREÇÃO: 1) Plenaria de
Diretores e Decanos: o professor Claudio comentou que na Plenária foi apresentado o orçamento da
Universidade em relação a 2020 e 2021 e fez alguns comentários sobre os dados. Ele informou que a
apresentação foi encaminhada para os Chefes de Departamentos do IQ que poderão disponibilizá-la para
quem desejar obtê-la. 2) Posse de novo docente: o Professsor Rodrigo Silveira, aprovado no concurso
docente de 2018 para o Departamento de Físico-Química, deverá tomar posse no dia 03 de novembro de
2020. 3) Renovação de contrato de professo substituto: O professor Claudio informou que todas as
renovações de contrato de professores substitutos, solicitadas pelos Departamentos para o presente semestre
foram aprovadas. 4) Edital SOS Equipamento da FINEP: o IQ submeteu 2 subprojetos do professor
Carlos Roland Kaiser, um referente o conserto do RMN de Líquidos e outro do XPS. Ambos foram
aprovados, mas apenas o do RMN foi aprovado com dotação orçamentária. INFORMES DA
GRADUAÇÃO: Não houve. INFORMES DA PÓS-GRADUAÇÃO: Não houve. INFORMES DA
EXTENSÃO: Não houve. INFORMES GERAIS: 1) Profa Bianca Cruz Neves (DBq): A professora
Bianca comentou sobre a assinatura do termo de compromisso para regularização do acesso ao patrimônio
genético e conhecimento tradicional social entre a UFRJ o Ministério do Meio Ambiente e fez alguns
comentários, mas devido a questões de tempo e especifidade da pauta da presente reunião, ficou decidido
que o assunto será apresentado de forma mais detalhada na próxima Renião Ordinária da Congregação,
prevista para ocorrer no dia 10 de novembro de 2020, às 15h. A profa. Marlice informou sobre a
importância da comunidade interna participar da pesquisa sbre o PDP da UFRJ, bem como da elaboração
do PDI das unidades, além disso deu ciência aos presentes do andamento da elaboração do relatório CPA
do IQ e do projeto ANELL-CT. ORDEM DO DIA: 1) Alteração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
(PPC) do IQ para adequação à modalidade de ensino remoto durante a pandemia de COVID-19, em
consonância com a Portaria 544/2020 do MEC – Aprovação. Interessada: Direção do Instituto de
Química. O professor Claudio passou a palavra para a Professora Rosane Aguiar da Silva San Gil,
apresentar aos membros da Congregação os documentos gerados após discussões entre a Direção Adjunta
de Graduação do IQ, as Coordenações dos Cursos presenciais do IQ e os seus respectivos Núcleos
Docentes Estruturantes (NDE’s), que trataram de anexos elaborados pelos coordenadores dos cursos de
graduação. A professora Rosane, informou que a demanda surgiu de um encaminhamento feito pela Próreitoria de Graduação (PR1) à Direção do IQ e às Coordenações de Cursos solicitando a elaboração de
anexos aos PPC's para adequação à modalidade de Ensino à Distância, já que o IQ possui 3 cursos
presenciais, os quais, por força de legislação, só poderiam ter 40% da carga horária total ministrada à
distância. Pelo fato de as atividades estarem sendo realizadas remotamente desde março de 2020, e
acreditando-se que as cargas horárias de 2021 e a maior parte da carga horária de 2022 também deverá ser
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remota, os Cursos estariam ilegais perante ao MEC. Dentre algumas orientações que constam no
documento da PR1 está a de que todas as disciplinas remotas oferecidas pelos cursos presenciais deveriam
ser incluídas no anexo. A professora Rosane comentou que durante o mês de outubro, houve várias
reuniões entre os coordenadores de cursos de graduação do CCMN, a Pró-reitora de Graduação da UFRJ,
Profa. Gisele Viana Pires, o Superintentende Geral de Graduação, Prof. Marcelo de Pádula, e a representante
da UFRJ no MEC, Profa. Maria Antonieta Peixoto Gimenes Couto. Nas informações iniciais, constavam
que apenas as disciplinas do PLE deveriam ser citadas no anexo, mas na última semana foi recebida a
informação de que não só as disciplinas do PLE, mas também todas as que poderão ser oferecidas
remotamente ao longo de 2021 e 2022 deveriam ser inseridas nos anexos. A professora explicou que as
coordenações de cursos do IQ e a Direção Adjunta de Graduação do IQ tiveram que correr contra o tempo,
pois quaisquer mudanças nos PPC’s devem ser discutidas com os NDE’s, e que só foi possível terminar as
discussões com os NDE’s na noite que antecedeu a presente reunião. Segundo a professora, a apreciação
das mudanças pela Congregação na presente data se faz necessária devido ao prazo de 16 de novembro de
2020 para envio das modificações à Comissão Própria de Avaliação que utilizará uma parcela significativa
dos dados, que deverão ser encaminhados juntamente com o documento de aprovação pela Congregação da
Unidade. A professora Rosane comentou também que os documentos poderão ser divulgados para a
Comunidade do IQ via informes ou através do site do IQ Ela disse também que todos os membros dos 3
NDE’s dos cursos presenciais tiveram acesso às orientações da PR1 para que pudessem auxiliar as
coordenações na identificação de possíveis erros. A seguir a professora Rosane apresentou para os
presentes a estrutura dos documentos e fez mais algumas considerações. Após discussão as alterações
foram aprovadas por unanimidade. 2) Disciplinas obrigatórias do período acadêmico 2020-1 com menor
quantitativo de vagas em relação a 2019-1, em consonância com os termos da Resolução nº 09/2020
do CEG – Aprovação. Interessados: Departamentos do Instituto de Química. O professor Claudio
Mota, apresentou a Resolução nº 09/2020 do CEG e fez algumas considerações. Em virtude do texto da
Resolução os Departamentos discutiram sobre a oferta de disciplinas e encaminharam para apreciação pela
Congregação. O professor Claudio comentou que recebeu ofícios dos Departamento de Bioquímica (DBq)
e Físico-Química (DFQ) informando que ofertarão todas as disciplinas, ou seja, mesmo as disciplinas
experimentais serão ofertadas de forma remota. A seguir o professor Claudio passou a palavra para os
Chefes destes Departamentos fazerem as suas respectivas considerações. O professor Marcoaurelio, Chefe
do DBQ, informou que as aulas experimentais serão gravadas pelos professores e os vídeos serão
disponibilizados para os alunos contendo a apresentação dos resultados obtidos. Os alunos deverão elaborar
relatórios das respectivas aulas. Segundo o professor, haverá também estudos dirigidos e exercícios. Em
relação à Bioquímica Básica 2, não haverá gravação de aulas. Serão utilizadas aulas já realizadas,
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resultados já obtidos e exercícios, pois os professores envolvidos são do grupo de risco em sua maioria. O
professor Victor, Chefe do DBQ, informou que o Departamento se reuniu e decidiu que independemente do
que foi ministrado no PLE, o Departamento iria se comprometer a oferecer todas as vagas que geralmente
são oferecidas. Haverá aulas gravadas e tratamento de dados estatíticos obtidos em semestres anteriores. Na
sequência foram apresentadas as informações dos Departamentos que não oferecerão todas as disciplinas, o
professor Claudio apresentou as informações encaminhadas pelo Departamento de Química Orgânica,
seguidas dos comentários da Profa. Magaly, Chefe do DQO; pelo Departamento de Química Inorgânica,
seguidas dos comentários da Profa. Eliane, Chefe do DQI; e pelo Departamento de Química Analítica,
seguidas dos comentários da Profa. Marcia, Chefe do DQA. Depois disso, o professor Ricardo Michel, fez
uma apresentação explicando que o represamento de alunos por “n” semestres não corresponde ao atraso de
“n” semestres para conclusão do curso. Nesta apresentação, o professor comentou como a oferta vagas nas
disciplinas experimentais poderia ser reposta. Após isso, o item foi colocado em discussão e tendo sido,
aprovado por unanimidade. As Chefias dos Departamentos que não vão ofertar disciplinas experimentais ou
ofertarão um menor número de vagas no período 2020/1 se comprometeram a discutir futuramente o plano
de reposição das vagas juntamente com as coordenações de curso. Na sequência, o Professor Claudio Mota
apresentou aos presentes o Resumo Executivo preenchido pelo secretário da reunião. O referido documento
foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Sessão às 12:32h (doze horas e
trinta e dois minutos) e, para constar, eu, André Ferreira do Nascimento lavrei a presente Ata que vai por
mim assinada e visada pelo Diretor, prof. Claudio José de Araujo Mota.
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