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10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IQ-UFRJ DE 2021 

      Data: 16/11/2021 (terça-feira) / Horário: 15:00 horas 

 

EXPEDIENTE: 

1 Informes da Direção 

2 Informes da Graduação 

3 Informes da Pós-Graduação 

4 Informes da Extensão 

5 Informes Gerais 

 
PAUTA: 

1 
Ata da Reunião para Apuração da Consulta para a Eleição da Diretoria do Instituto de Química - Quadriênio 

de 2022 a 2025 – Aprovação 

Interessado: Instituto de Química 

2 
Resultado da Avaliação do Pedido de Progressão da Classe D-III para Classe D-IV - Homologação  

Processo nº 23079.221142/2021-33 

Interessado: Prof. Alexandre Guedes Torres  (DBq) 

3 
Alteração na grade curricular em disciplina ofertada pelo DQA no Curso de Nutrição – Homologação 

Interessado: Departamento de Química Analítica 

4 
Nova disciplina eletiva ofertada pelo DQA (IQA 475  - Análise multivariada I) – Homologação 

Interessado: Departamento de Química Analítica 

 

5 

Ação de Extensão “Ciência dialogada –Alimentos: do conhecimento científico para a comunidade” – 

Aprovação 

Interessado: Prof. Carlos Adam Conte Júnior (DBq) 

 

6 

Abertura da décima turma (2022-2023) do Curso de Especialização em Ensino de Química - Homologação 

Processo nº 23079.234570/2021-26 

Interessada: Direção Adjunta de Pós-graduação 

 

7 

Solicitação de prorrogação do contrato de Professor Visitante (PV) da Dra. Patricia Ribeiro Pereira - 

Homologação 

Processo nº 23079.031832/2019-88 

Interessada: Direção Adjunta de Pós-graduação 

8 Regulamento Geral do Centro de Equipamentos Multiusuários do Instituto de Química (CEMIQ) – Aprovação 

Interessada: Direção do Instituto de Química 

 

 

9 

Contrato entre o SENAI CETIQ (Serviço   Nacional   de   Aprendizagem   Industrial  –  Centro  de  Tecnologia  

da  Indústria  Química  e  Têxtil) e a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), através do IQ (Instituto 

de Química), com interveniência da Fundação COPPETEC (Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos 

Tecnológicos), para desenvolvimento do projeto “Dipalmitato Kójico” – Realizada aprovação ad referendum 

– Homologação 

Processo nº 23079.235936/2021-84 

Interessada: Profa. Denise Maria Guimarães Freire (DBQ) 

 10 Indicação do representante da comunidade externa na Congregação do IQ – Aprovação 

Interessada: Direção do Instituto de Química 

 
11 

Resolução CIQ nº 01/2021 que cria e regulamenta o funcionamento de Câmaras de Objeto Específico na 

Congregação do IQ – Aprovação 

Interessada: Direção do Instituto de Química  
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DE 2021 DO INSTITUTO DE 

QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às quinze horas, de forma 

remota, reuniu-se a Congregação do Instituto de Química (IQ) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro para a sua oitava reunião ordinária do ano, presidida pelo Diretor do IQ, prof. Claudio José 

de Araujo Mota. PRESENTES: Profa. Marlice Aparecida Sípoli Marques (vice-diretora do IQ), prof. 

Marcoaurélio Almenara Rodrigues (Chefe do Departamento de Bioquímica), profa. Fernanda Bertão 

Scalco (substituta eventual do Chefe do Departamento de Bioquímica) – presença parcial, prof. 

Victor de Oliveira Rodrigues (Chefe do Departamento de Físico-química), Profa. Maria Luiza Rocco 

Duarte Pereira (substituta eventual do Departamento de Físico-química) profa. Marcia Nogueira da 

Silva de la Cruz (Chefe do Departamento de Química Analítica), Vivian Maria Saez Martínez 

(substituta eventual do Departamento de Química Analítica), profa. Eliane D’Elia (Chefe do 

Departamento de Química Inorgânica), profa. profa. Thais Delazare (substituta eventual da Chefe 

de Departamento de Química Inorgânica) – presença parcial, profa. Magaly Girão Albuquerque 

(Chefe do Departamento de Química Orgânica), prof. Sérgio de Paula Machado (Docente da Classe 

E), prof. Cláudio Cerqueira Lopes (Docente da Classe E), profa. Rosângela Sabbatini Capella Lopes 

(Docente da Classe E), prof. Márcio Contrucci Saraiva de Mattos (Docente da Classe E), profa. 

Rosane Aguiar da Silva San Gil (Docente da Classe E), prof. Daniel Perrone Moreira (Representante 

dos Docentes da Classe D), prof. Carlos Alberto da Silva Riehl (Representante dos Docentes da 

Classe D), profa. Gabriela Vanni Costa (Representante dos Docentes da Classe da Classe A), profa. 

Andréa Luzia Ferreira de Souza (Representante dos Docentes da Classe da Classe A), Renata 

Vieira Daim (Representante dos Servidores Técnicos-administrativos), Cristiana de Barcellos 

Passinato (Representante dos Servidores Técnicos-administrativos), Gabriela Elias Pereira 

(Representante dos Discentes da Graduação) e Rachel de Melo Lima (Assessora da Direção). 

INFORMES DA DIREÇÃO: Prof. Claudio iniciou dando boas-vindas aos novos representantes de 

classe na Congregação e lembrou que agora os mandatos são de 2 (dois) anos, já contando a partir 

dessa composição. Comentou que o retorno presencial das atividades administrativas está 

autorizado pelo CONSUNI (Conselho Universitário) e pela IN-90 (Instrução Normativa), com a 

mudança sobre a orientação da colocação das presenças com os códigos de trabalho remoto, 

dispensa de trabalho e presença, que na verdade não tem código. Disse, também, que foi 

convidado, em cima da hora, para uma reunião do GT (Grupo de Trabalho) de aulas práticas, mas 

quem compareceu foi a profa. Marlice. Prof. Claudio projetou o planejamento do retorno gradual das 

atividades presenciais do IQ, explicando: que a exceção agora é o trabalho remoto; que os 

servidores que foram elegíveis para o trabalho presencial devem voltar; que as exceções devem ter 
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autodeclaração do servidor; que o trabalho remoto não se aplica às atividades essenciais; detalhou 

os horários de funcionamento dos setores administrativos; que o plano de ofertas de disciplinas 

experimentais está divulgado na internet; que há obrigatoriedade de vacina para os servidores, mas 

ainda sem definição para os discentes; que a liminar judicial que obriga à UFRJ a voltar com as 

atividades de ensino está valendo; que existe a possibilidade de oferta de disciplinas teóricas 

presenciais, tanto para graduação, quanto para a pós-graduação para o período 2021.2; que existe 

a necessidade de adequação de salas de aula; que defesas de TCC, Teses, Dissertações, Colações 

de grau permanecem remotas; que ele entende que já há autorização para que as atividades de 

extensão retornem, mas a Comissão de Extensão do IQ vai aguardar a deliberação do CEU 

(Conselho de Extensão Universitária) para decidir no âmbito da Unidade; que as reuniões de 

Colegiado no IQ permanecem remotas, conforme resolução aprovada no ano passado; que as 

atividades de ensino ainda serão remotas majoritariamente; que o IQ não voltará de qualquer forma, 

mas vamos voltar na medida das possibilidades, mantendo uma consciência que temos uma missão 

institucional e responsabilidade com a sociedade; que temos que fazer o caminho de volta com 

segurança. Prof. Claudio informou, a pedido do prof. Thiago, que os diários de aula já estão 

disponíveis. Profa. Marlice comentou sobre a reunião que ela compareceu substituindo o prof. 

Claudio, que foi com todos os Diretores, com o GT-Pandemia, GT-Coronavírus e com todos os pró-

reitores, para tirar dúvidas sobre a volta presencial gradual e que foi informada, pela profa. Fátima, 

que virá uma nova versão das diretrizes, principalmente porque as fases 1, 2 e 3 não estão de 

acordo com o planejado e que o IQ está elaborando uma justificativa para enviar o planejamento do 

retorno gradual. Informou, também, que o prof. Raupp esclareceu que o contrato dos vigilantes 

abrange a função de fiscalizar quem está assinando o livro na entrada dos prédios. Profa. Marlice 

falou sobre o sistema que o Governo criou, que permite observar a movimentação dos bens móveis, 

chamado SIADS (Sistema Integrado de Gestão Patrimonial), e passou a discorrer sobre UORG e 

subUorgs (Unidade Organizacional) e a planilha que deverá ser preenchida pelas Chefias com as 

informações dos bens móveis existentes nas UORGS, e essas informações deverão ser inseridas 

no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira), para que, posteriormente, sigam para 

Web SIADS. Profa. explicou que para isso existe um prazo, um cronograma. Prof. Claudio informou 

sobre a votação, que começara amanhã, para representantes do Conselho do CCMN (Centro de 

Ciências Matemáticas e da Natureza)  no CONSUNI (Conselho Universitário), e que estão inscritos 

o prof. Faria, o prof. Riehl, e a profa. Virgínia. Prof. mencionou que é importante que a Comunidade 

vote e que privilegie os candidatos do IQ. INFORMES DA GRADUAÇÃO: Profa. Rosane informou 

que as pautas e as listas de presença  das disciplinas abertas para 2021-2 estão em processo de 

liberação, mas que o sistema está muito lento. Lembrou, também, que o processo de exclusão de 

alunos e inclusão está em continuidade e que, depois, teremos o período de alteração de pedidos 

de exclusão de inscrição. Informou, ainda, que os alunos concluintes e formandos prestaram o 
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exame ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) ontem e que a próxima colação 

de grau deverá na segunda semana de dezembro, que é quando o sistema do ENADE/INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) vai liberar o relatório de 

conformidade com a listagem dos alunos aptos a colarem grau. Profa. Rosane também informou 

que ao abrir as turmas remotas teóricas não havia previsão de alocação de salas de aula e que, se 

houver uma nova decisão superior que nos force a voltar, será preciso ter calma, porque as salas 

de aula têm lotação máxima e temos as lotações máximas com a condição da biossegurança. 

INFORMES DA PÓS-GRADUAÇÃO: Profa. Vânia informou que todas as disciplinas da pós-

graduação já estão ocorrendo de forma remota e que só tem uma disciplina de prática prevista para 

janeiro de 2022, mas se houver necessidade, as situações forem mudando, a pós-graduação pode 

fazer retorno de disciplinas híbridas ou presenciais. Informou, também, que o secretário acadêmico 

está fazendo um levantamento de quais disciplinas estão sendo oferecidas em todos os Programas 

e quantos alunos têm matriculados nelas. INFORMES DA EXTENSÃO: Prof. Rodolfo informou que 

vai divulgar no chat o plantão de dúvidas do PROFAEX e o link de atendimento da sala virtual. 

Informou, também, que o retorno das atividades de extensão será pautado na primeira sessão pós 

recesso do Conselho de Extensão Universitária, que será no próximo dia 22 (vinte e dois) de 

novembro e vai se balizar nas diretrizes de retorno gradativo presencial na UFRJ (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro). Disse, ainda, que o Edital PROFAEX (Programa Institucional de 

Fomento Único de Ações de Extensão) abrirá no dia 30 (trinta) de novembro, mas o link já está 

disponível na página da PR5 (Pró-reitoria de Extensão) e ele colocará no chat, bem como o e-mail 

para tirar dúvidas quanto ao Edital. Prof. Rodolfo disse que o evento “Conhecendo a UFRJ” agora 

é um projeto de extensão registrado e de fluxo contínuo e que haverá um evento no dia 30 (trinta) 

de novembro ao dia 2 (dois) de dezembro chamado “Conhecendo a UFRJ”, onde o prof. Claudio 

vai proferir uma palestra à respeito dos cursos que são oferecidos pelo IQ, para lançamento de uma 

plataforma chamada de Programa de Apoio e Eventos – PAE. INFORMES GERAIS: Não houve 

informes gerais. ORDEM DO DIA: 1) Ata da Reunião para Apuração da Consulta para a Eleição 

da Diretoria do Instituto de Química - Quadriênio de 2022 a 2025 – Aprovação. Interessado: 

Instituto de Química. Prof. Claudio deixou a sala, pois é interessado nesse ponto, para que o prof. 

Victor conduzisse esse item. Prof. Victor projetou a Ata de Reunião da Apuração e a leu. A Comissão 

foi composta pelos professores Victor de Oliveira Rodrigues (DFQ), Paula Fernandes Aguiar (DQA), 

pela servidora Leonice Bezerra Coelho (DQI) e pelos representantes discentes Gabriela Elias 

Pereira (graduação) e Bernardo Braz (pós-graduação). Houve uma única chapa composta pelo prof. 

Claudio José de Araujo Mota (Diretor) e profa. Marlice Aparecida Sípoli Marques (substituta 

eventual). A votação ocorreu nos dias 11 (onze) até 14 (quatorze) de outubro e teve a seguinte 

apuração: categoria de discentes de graduação: 7 (sete) votos na chapa e 2 (dois) em branco; 

categoria de discentes de pós-graduação: 3 (três) votos na chapa e 2 (dois) em branco; categoria 
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de técnicos administrativos: 13 (treze) votos na chapa e 0 (zero) em branco; categoria de docentes: 

92 (noventa e dois) votos na chapa e 0 (zero) em branco. A chapa obteve mais de 50% (cinquenta 

por cento) dos votos válidos e, por isso, não haverá segundo turno de votação. Não houve 

discussão. Votado e aprovado por unanimidade. Após a deliberação, o prof. Claudio retornou à sala 

e informou que haverá uma reunião extraordinária no dia 30 (trinta) desse mês para votação da lista 

tríplice. 2) Resultado da Avaliação do Pedido de Progressão da Classe D-III para Classe D-IV 

– Homologação. Interessado: Prof. Alexandre Guedes Torres  (DBq). A Comissão de Avaliação 

foi composta pelos professores Ricardo Moreira Chaloub (DBQ/IQ/UFRJ), Lucy Seldin (Instituto de 

Microbiologia/UFRJ) e Maria Alice Zarur Coelho (EQ/UFRJ). Prof. Sérgio e prof. Victor disseram 

que acham importante que tenha um Parecer da CPPD (Comissão Permanente de Pessoal 

Docente) sobre a questão da pontuação mínima e os artigos da Resolução (08/2014). Prof. Márcio 

Contrucci seguiu o prof. Sérgio. Prof. Marcoaurélio também questionou a pontuação concedida. 

Também debateram o prof. Riehl e a profa. Magaly. Item retirado de pauta. 3) Alteração na grade 

curricular em disciplina ofertada pelo DQA no Curso de Nutrição – Homologação. 

Interessado: Departamento de Química Analítica. Prof. Claudio projetou o Parecer exarado pelo 

prof. Daniel Perrone que foi favorável, e o leu. Profa. Márcia explicou que o curso de Nutrição alterou 

sua grade curricular e excluiu uma das duas químicas que havia, ficando a química teórica. Não 

houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 4) Nova disciplina eletiva ofertada pelo 

DQA (IQA 475  - Análise multivariada I) – Homologação. Interessado: Departamento de 

Química Analítica. Prof. Claudio projetou o Parecer exarado pelo prof. Daniel Perrone que foi 

favorável, mas condicionado ao esclarecimento acerca das cargas horárias e dos créditos. Profa. 

Paula Aguiar prestou os esclarecimentos. Não houve discussão. Votado e aprovado por 

unanimidade. 5) Ação de Extensão “Ciência dialogada –Alimentos: do conhecimento 

científico para a comunidade” – Aprovação. Interessado: Prof. Carlos Adam Conte Júnior 

(DBq). Prof. Claudio projetou o Parecer exarado pela profa. Ana Lima, da Comissão de Extensão, 

que foi favorável. Não houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 6) Abertura da 

décima turma (2022-2023) do Curso de Especialização em Ensino de Química – 

Homologação. Interessada: Direção Adjunta de Pós-graduação. Prof. Claudio projetou o 

Parecer exarado pela profa. Márcia (DQA) que foi favorável. Prof. Claudio ressaltou que o curso lato 

sensu só pode ser aberta uma turma, quando termina a anterior. Profa. Vânia discorreu sobre o 

curso. Não houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 7) Solicitação de prorrogação 

do contrato de Professor Visitante (PV) da Dra. Patrícia Ribeiro Pereira – Homologação. 

Interessada: Direção Adjunta de Pós-graduação. Prof. Claudio projetou o Parecer exarado pela 

profa. Eliane (DQI) que foi favorável. O assunto foi aprovado na CPGP (Comissão de Pós-

graduação e Pesquisa) em 11 (onze) de novembro. Não houve discussão. Votado e aprovado por 

unanimidade. 8) Regulamento Geral do Centro de Equipamentos Multiusuários do Instituto de 
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Química (CEMIQ) – Aprovação. Interessada: Direção do Instituto de Química. Prof. Claudio 

comentou que esse ponto já vem sendo discutido na Congregação há duas reuniões, que foram 

realizadas discussões abertas para toda a Comunidade e que na última reunião foi proposta 

algumas modificações para incluir outros programas de pós-graduação. A mudança foi realizada no 

artigo quarto (inclusão no Comitê Gestor um representante da Bioquímica e da Ciência de 

Alimentos), no artigo sexto (inclusão na Comissão de Usuários  de um representante de docentes 

permanentes) e no artigo terceiro, parágrafo segundo (alteração no mandato), artigo décimo quarto, 

parágrafo segundo (inclusão da palavra “parte”). Não houve discussão. Votado e aprovado por 

unanimidade. 9) Contrato entre o SENAI CETIQ (Serviço   Nacional   de   Aprendizagem   

Industrial  –  Centro  de  Tecnologia  da  Indústria  Química  e  Têxtil) e a UFRJ (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro), através do IQ (Instituto de Química), com interveniência da 

Fundação COPPETEC (Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos), para 

desenvolvimento do projeto “Dipalmitato Kójico” – Realizada aprovação ad referendum – 

Homologação. Interessada: Profa. Denise Maria Guimarães Freire (DBQ). Prof. Claudio 

explicou que para evitar que o Projeto passe pela Agência de Inovação e demore muito, nós temos 

três docentes do IQ que foram treinados pela Agência de Inovação para dar pareceres técnicos de 

projetos nos pontos mais relevantes, que são os professores Raoni, Elisa e Débora França. Prof. 

Claudio projetou o Parecer exarado pela profa. Rosângela Sabbattini que foi favorável. O prazo de 

execução do Projeto será de 3 (três) meses, com um valor de R$ 15.049,00 (quinze mil e quarenta 

e nove reais). Prof. Claudio mencionou que esse projeto já foi submetido à aprovação ad 

referendum. Não houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 10) Indicação do 

representante da comunidade externa na Congregação do IQ – Aprovação. Interessada: 

Direção do Instituto de Química. Prof. Claudio indicou o nome do prof. David Tabak e justificou 

narrando a experiência do professor. Não houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 

11) Resolução CIQ nº 01/2021 que cria e regulamenta o funcionamento de Câmaras de Objeto 

Específico na Congregação do IQ – Aprovação. Interessada: Direção do Instituto de Química. 

Prof. Claudio discorreu sobre sua experiência de trabalho em câmara no CEPG (Conselho de 

Ensino para Graduados) e disse que pensou em adotar o mesmo modelo no IQ; ao invés de passar 

pela Congregação todos os relatórios de progressão docente, projetos de pesquisa, criariam-se as 

câmaras e os Membros da Congregação, titulares e suplentes, deliberariam inicialmente, mas se 

eles julgassem que o assunto deveria ir ao Plenário, iria para a Congregação. Prof. Claudio projetou 

o texto que trata sobre as câmaras e o explicou. Prof. Claudio disse que aprovando o texto, seja 

hoje ou não, será preciso um tempo para organizar a operacionalidade e que pelo menos durante 

duas ou três reuniões a sistemática de hoje não mudaria. Profa. Rosane falou de uma possível 

sobreposição dos assuntos na Comissão de Ensino e CPGP, o que foi explicado pelo prof. Claudio 

que não aconteceria. Prof. Daniel perguntou ao prof. Claudio sobre a operacionalização da câmara 
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quanto ao tempo de disponibilização do Parecer, o que foi explicado pelo prof. Claudio e lembrou 

que não se precisa ter pressa para aprovar esse texto. Prof. Sérgio indicou que já se colocasse 

como seria a operacionalização das câmaras e sugeriu que nesse primeiro momento não se 

criassem tantas; criaria-se primeiro uma ou duas câmaras e se avaliaria por 2 (dois) meses. Prof. 

Claudio informou que como não há pressa para aprovação desse ponto, ele disponibilizará esse 

texto no grupo da Congregação, no Teams, para avaliação e sugestão de todos para a próxima 

reunião. Item retirado de pauta. Após a deliberação dos itens da Ordem do Dia, o prof. Claudio 

procedeu à consulta aos Membros da Congregação em relação à aprovação do Resumo 

Executivo, que foi preenchido no decorrer da Reunião, o que aprovaram por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Sessão às dezessete horas e cinquenta minutos 

e, para constar, eu, Rachel de Melo Lima, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada e 

visada pelo Diretor, prof. Claudio José de Araújo Mota. 

 

 

 

Rachel de Melo Lima   Prof. Claudio J. A. Mota                                                         
Secretária   Diretor do IQ                

 

 

 

 


