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5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IQ-UFRJ DE 2022 

      Data: 12/07/2022 (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: 

01  
Ata da 4ª Reunião Ordinária da Congregação de 2019 – Aprovação  

Interessada: Direção do Instituto de Química da UFRJ  

02  
Ata da 4ª Reunião Ordinária da Congregação de 2022 – Aprovação  

Interessada: Direção do Instituto de Química da UFRJ  

03 
Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Congregação de 2022 – Aprovação  

Interessada: Direção do Instituto de Química da UFRJ 

04 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório 30 (trinta) meses - Aprovação 

Interessada: Profa. Elisa d'Avila Costa Cavalcanti. (DBQ) 

 

Membros Internos: 

Prof. Rafael Dias Mesquita – DBQ/IQ/UFRJ (Presidente)  

Profa. Márcia Regina Soares da Silva – DBQ/IQ/UFRJ  

Profa. Bianca Cruz Neves – DBQ/IQ/UFRJ (Suplente) 

 

Membros Externos: 

Profa. Maria Alice Zarur Coelho - EQ/UFRJ  

Profa. Suely Pereira Freitas - EQ/UFRJ 

05 
Afastamento do País para Missão: Projeto CAPES/PROBRAL – Aprovação 

Interessada: Profa. Elis Cristina Araújo Eleuthério (DBQ) 

06 

Renovação do contrato de Professor Colaborador Voluntário no programa PROFQUI (Mestrado 

Profissional em Química em Rede Nacional) 

Interessada: Simone Pereira da Silva Ribeiro 

07 
Alteração na composição da Comissão de Ensino do IQ – Aprovação 

Interessada: Diretoria Adjunta de Graduação 

08 

Alteração na composição Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico dos cursos 

de Graduação: Licenciatura em Química, Licenciatura em Química-EaD, Química e Química-

Atribuições Tecnológicas – Aprovação 

Interessada: Diretoria Adjunta de Graduação 

09 
Alteração na composição da Comissão de Ensino do IQ – Aprovação 

Interessada: Diretoria Adjunta de Graduação 
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DE 2022 DO INSTITUTO DE 

QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Aos doze dias do mês de julho 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), profa. Maria Luíza Rocco Duarte 

Pereira (substituta eventual do 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 do 

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

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. Roberto de Barros Faria (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. Gabriela Vanni Costa (Representante dos 

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

Classe da Classe A), prof. Camilo Henrique da Silva Lima (Representante dos Docentes da Classe 

da Classe A – Suplente), Renata Vieira Daim (Representante dos Servidores Técnicos-

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

administrativos), prof. Francisco Radler de Aquino Neto (Emérito) e Rachel de Melo Lima (Assessora 

da Direção). INFORMES DA DIREÇÃO: Prof. Claudio informou que: a obra da sala 601 (seiscentos 

e um) já está pronta, mas por um problema de comunicação entre o computador e a televisão 

instalada, ainda será feita essa reunião remota, mas a sala já pode ser utilizada e as marcações 

serão realizadas pelo Claudio Marchon, da Secretaria da Pós-graduação; que teremos colação de 

grau na próxima sexta-feira e será confirmado pela D. Sônia de quais cursos; que houve reunião no 

CCMN (Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza) na qual participou o Sr. Raupp (Pró-reitor de 

Planejamento, Desenvolvimento e Finanças), para tratar sobre a nova proposta de cálculo do valor 

do Orçamento Participativo para as Unidades e que ele virá ao Instituto de Química no final do mês 

de julho para falar sobre esse assunto. Segundo o professor Claudio, o Pró-reitor afirmou que o 

Orçamento Participativo é destinado para o funcionamento das Unidades; para ensino e 

infraestrutura geral e explicou de que maneira a nova proposta de cálculo foi apresentada pelo Pró-

reitor e a sua ideia para um cálculo de acordo com a realidade da Unidade; que será realizada a 
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ampliação do Polo de Química com a construção dos blocos e foi dito ao professor Claudio, pelo 

Vice-reitor, que esse assunto não será votado pelo CONSUNI (Conselho Universitário) e sim 

somente apresentado os custos e o que será realizado, na Reunião, o que se leva a acreditar que já 

estamos contemplados com a construção. Em paralelo está sendo feita a readequação dos espaços 

em relação ao projeto inicial, pois somente será construídos o bloco B e dois meios blocos; que os 

Programas de Pós-graduação de Bioquímica e de Química foram contemplados com bolsas de 

Mestrado e Doutorado do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico); 

que as inscrições para o concurso do DQI (Departamento de Química Inorgânica) foram prorrogadas 

até dia 1º (primeiro) de agosto e será votado, no mês de setembro, as Bancas do concurso (houve 

uma ressalva pela Cristiana Passinato que as inscrições irão até dia 3 (três) de agosto; que será 

criado o Fórum Virtual do IQ (FOVIQ), pois foi uma ideia lançada na época em que o professor se 

recandidatou à Direção, de trazer pessoas que estejam, sobretudo, formulando políticas públicas 

relacionadas à Química, de maneira virtual e com periodicidade de 2 (dois) ou de 3 (três) em 3 (três) 

meses, começando no início do segundo semestre com uma pessoa que, formalmente, é do 

Ministério Público, mas que está cedida ao Ministério das Minas e Energia e é Químico. INFORMES 

DA GRADUAÇÃO: Professora Rosane informou que na próxima semana os Chefes de 

Departamento irão receber os pedidos de planejamento da distribuição de disciplinas e carga horária 

para o período que vem. INFORMES DA PÓS-GRADUAÇÃO: Professora Vânia informou que na 

próxima semana será lançado o Edital para os destaques acadêmicos na pós-graduação, referentes 

aos anos de 2019, 2020 e 2021. Professor Claudio complementou a informação dizendo que isso se 

refere à premiação entregue no Encontro Anual do IQ, que nesse ano será no dia 16 (dezesseis) de 

dezembro, de maneira retroativa para 2020 (destaques de 2019), 2021 (destaques de 2020) e 2022 

(destaques de 2021). INFORMES DA EXTENSÃO: Professora Ana informou: que deixará no chat da 

Reunião os horários e datas do plantão da COFAEX (Coordenação de Formação Acadêmica de 

Extensão); que os docentes Coordenadores têm até o dia 25 (vinte e cinco) de julho para lançamento 

das notas dos alunos formandos. INFORMES GERAIS: Professora Sabrina Baptista Ferreira (DQO) 

informou: que teve uma reunião com o pessoal da ParisTech (Consórcio que reúne Escolas 

Francesas) e que as inscrições para o Programa deles estão abertas e que ela fará um movimento 

com os Coordenadores de Graduação e a professora Rosane (DQO) para realizar um processo 

seletivo interno, pois aquela Instituição somente aceita os alunos de graduação indicados pelo 

Instituto de Química para poder participar do Intercâmbio e pleitearam bolsas do Eiffel; que será 

preciso informar os dados da internacionalização do Instituto de Química e, para isso, ela enviará, via 

Informes do IQ, um formulário e conversará com os Coordenadores de Pós-graduação para obter 

essa informação. ORDEM DO DIA: 1) Ata da 4ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto 

de Química de 2019 – Aprovação. Interessado: Instituto de Química. Não houve discussão. 

Votado e aprovado por unanimidade. 2) Ata da 4ª Reunião Ordinária da Congregação do 
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Instituto de Química de 2022 – Aprovação. Interessado: Instituto de Química. Retirado da pauta. 

3) Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Química de 2022 – 

Aprovação. Interessado: Instituto de Química. Não houve discussão. Votado e aprovado por 

unanimidade. 4) Comissão de Avaliação de Estágio Probatório 30 (trinta) meses – 

Aprovação. Interessada: Profa. Elisa d'Avila Costa Cavalcanti. (DBQ). Retirado da pauta, 

a pedido do Chefe de Departamento pelo fato de o tempo para apresentar o processo estar 

adiantado em 2 (dois) meses. 5) Afastamento do País para Missão: Projeto 

CAPES/PROBRAL – Aprovação. Interessada: Profa. Elis Cristina Araújo Eleuthério 

(DBQ). Professor Claudio esclarecer que normalmente os Afastamentos do País não precisam 

ser aprovados na Reunião, mas nesse caso se faz necessário a aprovação pela Congregação, 

por força da orientação contida na Base de Conhecimento do SEI. Professor Claudio leu o 

Parecer exarado pela professora Sabrina Baptista Ferreira (DQO), que foi favorável ao 

Afastamento e se dará no período de 2 (dois) até 10 (dez) de setembro do corrente ano, na 

University Medical Center Gottingen, na Alemanha, como parte de atividade do projeto 

intitulado “Envelhecimento e estresse oxidativo como moduladores da proteotoxicidade em 

doenças neurodegenerativas”, no âmbito no projeto CAPES/PROBRAL . Não houve discussão. 

Votado e aprovado por unanimidade. 6) Renovação do contrato de Professor Colaborador 

Voluntário no programa PROFQUI (Mestrado Profissional em Química em Rede 

Nacional). Interessada: Simone Pereira da Silva Ribeiro.  Professor Claudio leu o Parecer 

exarado pela professora Márcia de la Cruz (DQA), que foi favorável à renovação e ele explicou 

que pelo fato de a Simone ser Química e não docente, ela precisa dessa formalização para 

dar aula. Não houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade.7) Alteração na 

composição da Comissão de Ensino do IQ – Aprovação. Interessada: Diretoria Adjunta 

de Graduação. Professor Claudio projetou os nomes que permanecem na composição da 

Comissão até o mês de julho e os que a comporão a partir do mês de agosto de 2022. Ele 

ainda explicou que, basicamente, a alteração se deu na substituição do nome do professor 

Ricardo Cunha Michel (DQA), que saiu da Coordenação do Curso de Licenciatura em Química, 

para a professora Anita Ferreira do Valle (DBQ), atual Coordenadora. Professora Rosane 

também comentou sobre as inclusões do professor Thiago Messias Cardozo como 

Representante do Departamento de Físico-química e do professor Roberto Salgado Amado 

(DQI) como Coordenador do Curso de Química, pois ainda vigorava o professor Thiago, 

Coordenador anterior. Professor Claudio ressaltou, também, que saiu o professor Luiz 

Fernando Brum Malta (DQI), como Titular e entrou a professora Fernanda Arruda Nogueira 

Gomes da Silva (DQI), o professor Rafael Dias Mesquita (DBQ) entra como Suplente da 

professora Anita Ferreira do Valle (DBQ) e a professora Annelise Casellato (DQI) entra como 

Suplente do professor Roberto Salgado Amado (DQI). Professor Sérgio de Paula Machado 
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sugeriu que houvesse uma mudança no Estatuto (ou Regimento) do IQ, para que seja inserido 

um substituto ou vice-coordenador nas Coordenações de Graduação. Professora Rosane San 

Gil disse que levará esse assunto para a próxima reunião da COAA (Comissão de Orientação 

e Acompanhamento Acadêmico) e ratificou a necessidade na alteração do Regimento para 

essa finalidade. Não houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 8) Alteração na 

composição Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico dos cursos de 

Graduação: Licenciatura em Química, Licenciatura em Química-EaD, Química e Química-

Atribuições Tecnológicas – Aprovação. Interessada: Diretoria Adjunta de Graduação. 

Professor Claudio projetou os nomes e ressaltou que na COAA do Curso de Licenciatura em 

Química, a mudança foi essencialmente na troca da Coordenação; saindo professor Ricardo 

Cunha Michel (DQA) e entrando a professora Anita Ferreira do Valle (DBQ) e o professor 

Rafael Dias Mesquita (DBQ) no lugar da professora Anita Ferreira do Valle (DBQ) na 

Representação do DBQ e alteração na Suplência da Direção Adjunta de Graduação, saindo o 

professor Ricardo Cunha Michel (DQA) e entrando o professor Roberto Salgado Amado (DQI).  

Já na COAA do Curso de Licenciatura em Química modalidade EaD, na Representação Titular 

sai professor Alexandre Braga da Rocha (DFQ) e entra a professora Priscila Tamiasso 

Martinhon (DFQ), assim como sai o professor Rodrigo Octávio Mendonça Alves de Souza 

(DQO) e entra o professor Pierre Mothé Esteves (DQO); já na Suplência da Direção Adjunta 

de Graduação entra o professor Roberto Salgado Amado (DQI), sem Suplência ficaram os 

Departamentos de Bioquímica e Inorgânica, professora Grazieli Simões (DFQ) na Suplência 

do DFQ, professor Carlos Alberto da Silva Riehl (DQA) na Suplência do DQA e professor 

Rodrigo Octávio Mendonça Alves de Souza (DQO), na Suplência do DQO. Professora Rosane 

explicou que para ser Membro da COAA, o docente tem que estar ministrando alguma 

disciplina ao longo dos dois semestres, por isso é que nem todos os Departamento, além da 

Representação Titular, consegue ter representante suplente. Na COAA do Curso de Química 

não houve alteração nos Membros Titulares; na Suplência da Direção Adjunta de Graduação 

sai professor Ricardo Cunha Michel (DQA) e entra professora Anita Ferreira do Valle (DBQ) e 

o professor Rafael Dias Mesquita (DBQ) entra como Suplente do DBQ, no lugar da professora 

Anita Ferreira do Valle (DBQ). Na COAA do QAT, como Representante da Direção Adjunta de 

Graduação, sai o professor Ricardo Cunha Michel (DQA) e entra o professor Roberto Salgado 

Amado (DQI) e nessa Suplência sai o professor Thiago Messias Cardozo (DFQ) e entra o 

professor Roberto Salgado Amado (DQI). Porém o professor Claudio observou que o professor 

Roberto Salgado Amado (DQI) estaria como Titular e Suplente da Direção Adjunta de 

Graduação e, com isso, a Suplência foi alterada para constar a professora Anita Ferreira do 

Valle (DBQ) e na Suplência referente ao Departamento de Bioquímica, o professor 

Marcoaurélio Almenara indicou a professora Danielle Maria Perpétua de Oliveira Santos 
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(DBQ), o que foi aceito por todos e entra também na Suplência do Departamento de Físico-

química o professor Thiago Messias Cardozo (DFQ). Na Suplência do DQI entra a professora 

Annelise Casellato (DQI). Não houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 9) 

Alteração na composição da Comissão de Ensino do IQ – Aprovação. Interessada: 

Diretoria Adjunta de Graduação. Foi explicado que esse item saiu com a mesma digitação 

do item 7, quando o correto para ele é: ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DOS NÚCLEOS 

DOCENTES ESTRUTURANTES (NDE’s) DO IQ. Professor Claudio leu a composição de cada 

NDE de cada Curso e apenas ressaltou que na modalidade EaD do Curso de Licenciatura em 

Química nem todos os Departamentos têm Representação Suplente pelo mesmo problema 

relatado no ponto da Comissão de Ensino, nessa modalidade à distância. Com a 

aposentadoria do Coordenador anterior, a Coordenação passa para a professora Célia Regina 

Sousa da Silva (DFQ). No NDE do Curso de Química entra como Coordenador o professor 

Roberto Salgado Amado e foi observado pelo professor Claudio que o professor Roberto 

Salgado Amado (DQI) estava como Titular na Coordenação e Suplente na Direção Adjunta de 

Graduação, o que foi substituído pela professora Anita Ferreira do Valle (DBQ). No NDE do 

QAT o professor Roberto Salgado Amado (DQI) estava figurando como Titular e Suplente na 

Direção Adjunta de Graduação; a Suplência ficou para a professora Anita Ferreira do Valle 

(DBQ). Não houve 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 dezessete 

horas e oito 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           

 


