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3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IQ-UFRJ DE 2022 

Data: 10/05/2022 (terça-feira) / Horário: 15:00 horas / Reunião Remota 

 
EXPEDIENTE: 

1 Informes da Direção 

2 Informes da Graduação 

3 Informes da Pós-Graduação 

4 Informes da Extensão 

5 Informes Gerais 

 

PAUTA/DELIBERAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Ata da 2ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Química de 2022 – Aprovação 

Interessado: Instituto de Química 

2 
Ata da 8ª Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Química de 2019 – Aprovação 

Interessado: Instituto de Química 

 

 

 

3 

Comissão de Avaliação do Pedido de Progressão da Classe C-II para Classe C-III - Aprovação 

Interessada: Profa. Daniella Lopez Vale (DQA) 

 
Membros Internos: 

Prof. Ricardo Erthal Santelli (Professor Titular - DQA/IQ/UFRJ) – Presidente 

Profa. Viviane Gomes Teixeira (Professora Associada – DQA/IQ/UFRJ) 

Prof. Carlos Eduardo Rodrigues de Paula (Professor Associado - DQA/IQ/UFRJ) 

 
Membros Externos: 

Prof. Emmanoel Vieira da Silva Filho (Professor Titular - Programa de Pós Graduação em 

Geociências /Geoquímica/UFF) 

Profa. Luzineide Wanderley Tinoco (Professora Associada - IPPN/UFRJ 

4 

Afastamento do país superior a 30 dias – Aprovação 

Período: 15 de junho de outubro de 2022 a 30 de junho de 2023 

Missão de Trabalho na Universidade de Greifswald, Alemanha - Projeto “Alfried Kurpp Kolleg 

Greifswald” 

Interessado: Rodrigo Octavio Mendonça Alves de Souza (DQO) 
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DE 2022 DO INSTITUTO DE 

QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

 
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, de forma remota, reuniu-

se a Congregação do Instituto de Química 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), 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. Eliane D’Elia (Chefe de Departamento de Química Inorgânica), profa. Thais Delazare (substituta 

eventual da Chefe de Departamento de Química Inorgânica), 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), profa. Sabrina Baptista Ferreira (Representante dos Docentes da Classe D), profa. Marciela 

Scarpelini (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), Bernardo 

Braz (Representante dos Discentes da Pós-graduação), prof. David Tabak (Representante da 

Comunidade Externa) e Rachel de Melo Lima (Assessora da Direção). INFORMES DA DIREÇÃO: Prof. 

Claudio disse que:  a intenção dele era ter feito essa reunião presencial, mas como a obra da 601 ainda 

não encerrou e ainda tem andaime na sala, vamos tentar que a próxima seja presencial; que a Câmara 

Docente já está em funcionamento e sendo composta pelas professoras Maria Luíza Rocco (DFQ), 

Gabriela Vanini (DQA), Fernanda Bertão Scalco (DBQ), Marciela Scarpelini (DQI), Andrea Luzia Ferreira 

de Souza (DQO) e explicou como se dará o seu funcionamento; que foi recebido na semana passada o 

uma parcela do orçamento participativo da União. O IQ irá receber de verba para a sua manutenção 

integral em torno de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais) que servirá para consumo, serviço e material 

permanente; explicou que entrou para o Instituto uma verba denominada “auxílio emergencial”, para 

retomada das atividades presenciais e que, com ela, foram comprados reagente, material de escritório 

e a verba do orçamento participativo ficará para que a Direção consiga mais serviço e material 

permanente, solicitando a troca da rubrica (do pagamento), tendo em vista à quantidade de problemas 
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com ar condicionado, máquinas de gelo, estacionamento muito escuro, reformas necessárias ao 

Instituto; que não podemos mais ter a conta para cópia com a Jandira (loja existente no quinto andar do 

IQ), pois é necessário que se tenha licitação e ela deverá ser centralizada no CCMN (Centro de Ciências 

Matemáticas e da Natureza) e enquanto esse assunto não se resolve em definitivo será feito um contrato 

com tempo determinado e quantidade de cópias pré-liberadas com a Jandira, através de procedimento 

estabelecido pela Direção; que recebemos hoje uma resposta do EPLAN-CT informando que eles não 

têm como fazer as linhas de gás (GLP), bem como o EPLAN-CCMN já havia nos respondido que 

também não tem, mas que temos uma possibilidade bem concreta da construção do novo prédio da 

Química ser efetivada, não se teria porquê insistir na nova linha de gás; que foi realizada uma reunião 

entre a Direção e o senhor Ivan (Carmo), que foi prefeito universitário, é arquiteto e entende bem do 

Projeto sobre essa construção e a contratação, pelo IQ, por seis meses, da arquiteta Simone (Grund), 

que foi uma das que trabalhou no Projeto original e foi formada uma Comissão pelo prof. Claudio, profa. 

Marlice, prof. Victor (DFQ), profa. Virgínia (DQO) e a arquiteta, para tratar desse assunto e falou da 

impossibilidade da construção de todo o Projeto, sendo a prioridade os laboratórios, de acordo com a 

determinação da Reitoria, e tentará que sejam também as salas de aula, na reunião que ele e profa. 

Marlice terão amanhã com o vice-reitor, para defesa da construção do Projeto; que a Semana da 

Química será realizada de 26 (vinte e seis) a 30 (trinta) de setembro e será presencial; que na última 

reunião do Conselho de Coordenação do CCMN, a CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente) 

esteve presente e falou sobre a questão dos efeitos financeiros e acadêmicos da promoção e progressão 

e no entendimento do prof. Claudio a Resolução CONSUNI (na parte dos efeitos financeiros e 

acadêmicos da progressão e promoção) está em desacordo com a Lei 12.772/2012, pois essa diz que 

os efeitos só valem a partir da avaliação e aquela diz que valem a partir da abertura do processo. No 

IQ, o prof. Claudio, no intuito de diminuir algum possível prejuízo aos docentes, solicitará às Comissões 

que façam suas avaliações em até 15 (quinze) dias. INFORMES DA GRADUAÇÃO: Profa. Rosane 

(DQO) informou que: as atividades da graduação entraram na rotina; que ainda estamos recebendo 

calouros nos cursos de Química e outros cursos da UFRJ; que estamos em período de trancamento de 

matrícula e vai até o dia 12 de maio, sendo necessário verificar nova pauta após dois dias do 

encerramento da matricula; que somente em 19 (dezenove) de maio o SIGA (Sistema Integrado de 

Gestão Acadêmica) vai abrir para ajustes dos alunos que estão em situação irregular; que as notas 

desses alunos em situação irregular não deverão ser divulgadas pelos professores; que haverá 

possiblidade de oferta de vagas de graduação para alunos estrangeiros, pela UFRJ, através do 

Programa PEC-G 2023 (Programa de Estudantes Convênio de Graduação), mas o IQ ainda não aderiu 

a ele. INFORMES DA PÓS-GRADUAÇÃO: Não houve informes. INFORMES DA EXTENSÃO: Prof. 

Ana Lúcia de Lima (DQA) informou que deixará no chat da reunião o plantão de atendimento COFAEX 

(Coordenação de Formação Acadêmica de Extensão). INFORMES GERAIS: Prof. Tabak informou que 

ele foi eleito Conselheiro Efetivo do CRQ-III (Conselho Regional de Química da Terceira Região), por 
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um período de três anos. ORDEM DO DIA: 1) Ata da 2ª Reunião Ordinária da Congregação do 

Instituto de Química de 2022 – Aprovação. Interessado: Instituto de Química. Não houve sugestão 

de alteração no texto. Sem discussão. Votado a aprovado por unanimidade. 2) Ata da 8ª Reunião 

Extraordinária da Congregação do Instituto de Química de 2019 – Aprovação. Interessado: 

Instituto de Química. Não houve sugestão de alteração no texto. Sem discussão. Votado a aprovado 

por unanimidade. 3) Comissão de Avaliação do Pedido de Progressão da Classe C-II para Classe 

C-III – Aprovação. Interessada: Profa. Daniella Lopez Vale (DQA). O Departamento de Química 

Analítica (DQA) encaminhou a seguinte proposta de composição da Comissão: Membros Internos: 

Prof. Ricardo Erthal Santelli (Professor Titular - DQA/IQ/UFRJ) – Presidente, Profa. Viviane Gomes 

Teixeira (Professora Associada – DQA/IQ/UFRJ), Prof. Carlos Eduardo Rodrigues de Paula (Professor 

Associado - DQA/IQ/UFRJ. Membros Externos: Prof. Emmanoel Vieira da Silva Filho (Professor Titular 

- Programa de Pós-graduação em Geociências /Geoquímica/UFF), Profa. Luzineide Wanderley Tinoco 

(Professora Associada - IPPN/UFRJ. Sem discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 4) 

Afastamento do país superior a 30 dias – Aprovação. Interessado: Rodrigo Octavio Mendonça 

Alves de Souza (DQO). Período: 15 de junho de outubro de 2022 a 30 de junho de 2023. Missão de 

Trabalho na Universidade de Greifswald, Alemanha - Projeto “Alfried Kurpp Kolleg Greifswald”. Prof. 

Claudio leu o Parecer, sobre o afastamento do docente, exarado pelo prof. Roberto Faria, que foi 

favorável. Profa. Magaly explicou que o docente interessado, quando do seu retorno, cumprirá carga 

horária de aula de maneira a compensar o tempo em que não esteve presente. Sem discussão. Votado 

e aprovado por unanimidade. 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 dezesseis horas e quarenta 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           

 

 

 

  


