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Ata da Quarta Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e treze. Aos vinte e sete dias do mês de
março de dois mil e treze, na sala 618, às dez horas e trinta minutos, foi dado início à
Reunião Plenária do Departamento de Química Inorgânica pelo Chefe do Departamento,
Prof. Roberto de Barros Faria, com a presença dos seguintes professores: Annelise
Caselatto, Antonio Carlos de Oliveira Guerra, Cristina Maria Pereira dos Santos, Emerson
Schwingel Ribeiro, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva, Francisco Manoel dos
Santos Garrido, Juan Omar Machuca Herrera, Luiza Cristina de Moura, Luiz Fernando
Brum Malta, Marciela Scarpellini, Marta Eloisa Medeiros, Milton Roedel Salles, Roberto
Marchiori, Roberto Salgado Amado, Rosa Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula Machado,
Suellen Dayenn Tozetti de Barros e Thais Delazare, a Representante dos Funcionários
Técnicos e Administrativos, Leonice Bezerra Coelho e sua Suplente, Gláucia Wanzeller
Martins. COMUNICAÇÕES. 1) Resultado da eleição do Representante dos Funcionários
Técnicos e Administrativos do Departamento no Corpo Deliberativo do Departamento.
O Chefe apresentou a ata e resultado da eleição, conduzida pela comissão formada pelos
Profs. Roberto Marchiori e Thais Delazare, que indicou a Química Leonice Bezerra Coelho
como titular dessa representação e a Técnica Gláucia Wanzeller Martins como Suplente.
O Chefe aproveitou a oportunidade para apresentar as boas vindas à Leonice e Gláucia.
2) Professores Substitutos. O Chefe discorreu sobre o Edital 274 de 19/08/2013 e o processo
seletivo para duas vagas de Prof. Substituto e que aprovou quatro candidatos, sendo que
os dois primeiros colocados, Profa. Cristina Maria Pereira dos Santos e Profa. Suellen
Dayenn Tozetti de Barros já foram contratadas e estão em atividade. O Chefe deu então
as boas vindas às Professoras recém contratadas, cujos contratos terminam em 30/12/2013.
3) Distribuição de carga didática para 2013/2. O Chefe informou que o mapa de
distribuição de carga didática para o semestre em curso estará em breve na página do DQI
e pediu aos professores que acessem e confiram as informações. 4) Lotação e localização
da Profa. Joanna Maria Teixeira de Azeredo Ramos Barros no Polo de Xerém. O Chefe
informou que a Profa. Joanna decidiu ficar lotada e localizada no Polo de Xerém e que em
virtude disso o Departamento deverá receber uma vaga para concurso. O Chefe informou
também que a PR-4 não está prevendo a publicação de qualquer edital para concurso em
2013 e que, portanto, não há previsão de quando este concurso será realizado. Até que isto
ocorra, a Profa. Joanna continuará ministrando aulas tanto em Xerém quanto no DQI,
como tem sido desde a sua contratação. 5) Visita de Comissão do MEC. O Prof. Antonio
pediu a presença e disponibilidade de todos os docentes nos dias 30/09 e 01/10 para
conversarem com os membros da Comissão do MEC que visitará o IQ com parte do
processo de avaliação do curso de Bacharelado em Química. DELIBERAÇÕES. 1) Atas
da 3ª Reunião Ordinária de 2013, 3ª Reunião Extraodinária de 2013 e 5ª Reunião
Extraodinária de 2013. Aprovadas por unanimidade. 2) Banca de avaliação do Estágio
Probatório do Prof. Roberto Salgado Amado. Foi proposto e aprovado por unanimidade
que fosse utilizada a mesma banca que atuou no último processo de avaliação semelhante
e formada pelos Profs. Juan Omar Machuca Herrera, Marta Eloisa Medeiros e Marcos
Lopes Dias (IMA/UFRJ). 3) Setorização e Programa do concurso público para Professor
do Quadro Permanente. O Chefe comentou que, conforme já apresentado nos informes,
o Departamento deverá receber uma vaga para concurso decorrente da ida da Profa.
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Joanna para o Polo de Xerém. Em função disso, propôs que já fosse definida a setorização
e o programa desse concurso. No decorrer da discussão foi feita a proposta de que a
setorização fosse em Química Inorgânica e a Profa. Marciela propôs a setorização em
Química de Coordenação. Após debate e votação a setorização em Química Inorgânica foi
aprovada por onze votos a favor, contando-se ainda dois votos para a setorização em
Química de Coordenação e uma abstenção. Com relação ao programa do concurso, após
debate, foi aprovado o mesmo programa usado nos concursos anteriores, regidos pelos
Editais 65, de 30/08/2010, e 04, de 22/01/2010, com a retirada do item 10, Estrutura e
reatividade de compostos de elementos do Grupo 14. Nada mais havendo a tratar a reunião
foi encerrada às onze horas e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei a presente
ata que vai por mim assinada.
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