
Ata da 2ª. Reunião Extraordinária do Departamento de Química Inorgânica do 
Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às dez horas e trinta 

minutos, na sala seiscentos e trinta e três do Instituto de Química da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Avenida Athos da Silveira Ramos, 149, Edifício do Centro de 

Tecnologia, Bloco A, Cidade Universitária,  Ilha do Fundão,  Rio de Janeiro, reuniu-se, 

sob a presidência da chefe do Departamento, Professora Rosa Cristina Dias Peres, o 

representante dos funcionários técnicos administrativos, Ary Hélio Rodrigues e os 

seguintes professores: Annelise Casellato, Emerson Schwingel Ribeiro, Fernanda Arruda 

Nogueira Gomes da Silva, Francisco Manoel dos Santos Garrido, João Massena Melo 

Filho, Juan Omar Machuca Herrera, Luiz Fernando Brum Malta, Marciela Scarpellini, 

Roberto Marchiori, Roberto Salgado Amado, Sérgio de Paula Machado e Thais Delazare. 

Informes: 1. Monitoria: O Prof. Luiz Fernando comunicou que o mapa de distribuição dos 

monitores para o período 2011/2 estava fechado e que como sempre não foi possível 

alocar monitores em todas as disciplinas oferecidas, ficando alguns professores sem 

monitores. Disse ainda, que devido à necessidade, ampliou a monitoria 2011/2, 

introduzindo a IQG 120 – Química Geral II. Deliberações: 1. Homologação do resultado 

do processo seletivo para professor temporário de expansão – Edital nº 82 de 20 de julho 

de 2011, publicado do Diário Oficial 140 de 22 de julho de 2011: A Chefe esclareceu que 

os 16 (dezesseis) candidatos inscritos foram considerados aptos, tendo suas inscrições 

homologadas pela plenária do Departamento: André Luis Silveira Brum, Bernardete 

E.P.C. Delgado, Bruna Teixeira da Fonseca, Carla Napoli Barbato, Cristiane Nunes da 

Costa, Cristiano Nunes da Silva, Cristina Maria Pereira dos Santos, Francisca das Chagas 

S. Silva, Ingridy Santos Lopes, Jonatas Carneiro da Silva, Maurício Tavares de Macedo 

Cruz, Monique Gonçalves, Nakédia Maysa Freitas Carvalho, Patrícia Davies de O. 

Sardela, Paulo José de Souza Maia e Rachel Dias dos Santos. Na a 2ª. etapa do concurso 

(análise de currículos) a comissão julgadora considerou todos os inscritos aptos.  Na 3ª.  

etapa (prova escrita) compareceram apenas 6 (seis) candidatos: Maurício Tavares de M. 

Cruz, Rachel Dias dos Santos, Cristina Maria Pereira dos Santos, Nakédia Maysa Freitas 

Carvalho, Jonatas Carneiro da Silva e Francisca das Chagas S. Silva. Na 4ª. etapa (prova 

de didática) apenas Francisca das Chagas S. Silva não foi considerada apta para esta fase 

pela comissão julgadora. Divulgado o resultado final, foram indicados para ocuparem as 3 

(três) vagas existentes, de acordo com a classificação:  em primeiro lugar, com média final 

8,3 (oito e três)  Cristina Maria Pereira dos Santos, em segundo lugar, Nakédia Maysa 

Freitas Carvalho com média final 7,9 (sete e nove) e Mauricio Tavares de M. Cruz ficou 

com a terceira colocação obtendo média 7,4 (sete e quatro) conseguindo a terceira vaga. 

Rachel Dias dos Santos com a média 6,8 (seis e oito) classificou-se em quarto lugar e 

Jonatas Carneiro da Silva com a média final 6,4 (seis e quatro) ficou com o quinto lugar. 

Como previa o Edital, os 3 primeiros colocados foram indicados, pela comissão julgadora, 

às vagas existentes. Após as exposições, a chefe colocou em votação a homologação do 



resultado, deste concurso, que foi aprovado por unanimidade. 2. Homologação do 

resultado do concurso público para professor adjunto – setor espectroscopia vibracional – 

Edital nº 57 de 06 de maio de 2011 e publicado no diário oficial da União 90, seção 03 de 

12 de maio de 2011: A Chefe relatou que neste concurso, houve 3 (três) inscrições: 

Nakédia Maysa Freitas Carvalho, Vanessa End de Oliveira e Lucidalva dos Santos 

Pinheiro. As 3 (três) candidatas receberam notas das diversas provas as quais foram 

expostas em quadros. No momento de apurar o número de indicações dadas pelos 

membros da comissão julgadora, o Presidente da Comissão, Professor Roberto de Barros 

Faria constatou empate entre as candidatas Lucidalva dos Santos Pinheiro e Vanessa End 

de Oliveira, cada uma com 2 indicações. Ele, então, leu o artigo 25, inciso I da resolução 

11/2010 do Conselho Universitário (Consuni), que estabelece os critérios para desempate. 

A partir disto foi verificado que, com base nas notas das provas, a candidata Lucidalva dos 

Santos Pinheiro recebeu 11(onze) indicações, enquanto a candidata Vanessa End de 

Oliveira recebeu 3 (três) indicações. A partir desse fato, o Presidente declarou a candidata 

Lucidalva dos Santos Pinheiro primeira colocada do concurso e indicada para o 

provimento da vaga nos termos do Edital. A candidata Vanessa End de Oliveira foi 

declarada segunda colocada, ficando a candidata Nakédia Maysa Freitas Carvalho em 

terceiro lugar. Após estes esclarecimentos, a chefe colocou em votação a homologação do 

resultado deste concurso. O resultado foi aprovado por unanimidade. 3. Carga horária 

2011/2: a chefe informou à plenária que  quando os professores temporários forem 

contratados, a cada um deles será atribuída uma das três turmas sem professor no início do 

período letivo; mas eles ainda devem assumir mais oito horas de aula, estando a Chefe 

colocando em discussão esta carga horária. Houve ampla discussão sobre o assunto, 

quando o Professor Sérgio de Paula Machado propôs que a distribuição de carga didática 

ficasse sob responsabilidade da Chefe, de maneira que melhor atendesse aos interesses do 

Departamento. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. Entre outras opiniões, o 

Professor Roberto Marchiori sugeriu, à chefe, que fosse discutido na próxima reunião os 

critérios para a divisão de carga horária dos Docentes do Departamento. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e cinco minutos, e, para 

constar, eu, Ary Hélio Rodrigues, secretário do Departamento, lavrei a presente ata, que 

vai por mim assinada e visada pela chefe do Departamento. 

 

 

  ---------------------------------------                           ----------------------------------- 

  Profa. Rosa Cristina Dias Peres                                   Ary Hélio Rodrigues 

    Chefe do DQI/IQ/UFRJ                                        Secretário do DQI/IQ/UFRJ 


