
Ata da 2ª. Reunião Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do 
Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
 
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e onze, ás dez horas, na 
sala seiscentos e dezoito do Instituto de Química da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Edifício do Centro de Tecnologia, Bloco A, Cidade 
Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, reuniu-se, sob a presidência do 
chefe do Departamento, Professor Roberto de Barros Faria, o representante 
dos funcionários técnicos administrativos, Ary Hélio Rodrigues e os seguintes 
professores: Annelise Casellato, Antonio Carlos de Oliveira Guerra, Emerson 
Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos Garrido, João Massena Melo 
Filho, Luiz Carlos Brum Malta, Marciela Scarpellini, Roberto de Barros 
Marchiori, Roberto Salgado Amado, Rosa Cristina Dias Peres e Sérgio de 
Paula Machado. Informes: 1. Boas vindas ao novo professor: o chefe 
apresentou o novo professor, Roberto Salgado Amado, desejando-lhe feliz 
estadia no Departamento e que consiga realizar com sucesso suas metas no 
cargo que ora ocupa. 2. Obras e início do período 2011/1: as reformas dos 
laboratórios 631 e 639 estão em andamento, estando na fase terminal, faltando 
somente os armários. Por este motivo , as aulas experimentais não iniciaram. 
3. Obra no laboratório 634:  esta semana, as reformas neste laboratório teve 
seu início. 4. Novo padrão de tomadas nas instalações elétricas dos 
laboratórios 631 e 639: o chefe informou que conversara com o engenheiro 
responsável pelas reformas e que já estão sendo providenciadas as trocas 
destas tomadas. 5. Multimídia: Professor Emerson Schwingel Ribeiro solicitou 
a esta chefia, autorização para levar um retroprojetor para Faculdade de 
Farmácia, em virtude da dificuldade que os professores, que ministram 
disciplinas naquela Unidade, encontram para conseguir um aparelho. 
Professora Rosa Cristina Dias Peres disse que o Departamento deveria tomar 
uma atitude, pois a situação está cada vez mais inviável. Professor Sérgio de 
Paula Machado é de opinião que o problema seja levado ao Diretor Adjunto 
de Graduação, deste Instituto. De qualquer forma, o aparelho de retroprojetor 
solicitado pelo professor foi liberado. 6. Lotação e localização do Professor 
Antonio Carlos de Oliveira Guerra: o processo havia sido extraviado, porém já 
encontrado e sem nenhuma resposta, ainda, sobre o assunto. 7. Alteração do 
horário de Química Geral II – IQG 127, noturna, da Faculdade de Farmácia, 
para ser ministrada em um só dia:  Professora Rosa Cristina Dias Peres não 
concorda com esta mudança, porque acha difícil ministrar 3 horas de aula 
seguidas, por não se conseguir cumprir o programa. De qualquer forma, o 
assunto foi apresentado e será rediscutido, posteriormente e o horário vigente 



permanecerá como se apresenta, atualmente. 8. Portaria 39 de 25 de março de 
2011: esta portaria concentra a proibição de  concursos e contratações. Porém, 
segundo informações, o Ministério de Educação e o da Saúde não serão 
afetados por esta portaria. Portanto, não seremos prejudicados em nossas 
contratações e em nossos concursos. 9. Reuniões didáticas, científicas e 
seminários: o chefe comunicou que havia reservado a sala 633, durante todo o 
primeiro período de 2011, todas as sextas-feiras das 13:00 às 17:00, para que o 
Departamento se reúna para discutir atividades e faça convites a professores 
externos ao Departamento, com a finalidade de apresentação de seminários. 
Deliberações: 1. Distribuição da carga didática 2011/1: o mapa  fechado foi 
apresentado  e colocado em votação. Sendo aprovado por unanimidade. 2. 
Nomes para composição de Bancas para Progressões e para estágio 
probatório. Antes das escolhas o Professor Roberto Marchiori sugeriu opção 
por escrutínios, a seguir, os presentes indicaram nomes internos e externos ao 
Departamento e ao Instituto, para  composição destas Bancas: Professores 
internos: Ricardo Bicca de Alencastro(DQO), Roberto de Barros Faria(DQI), 
Cláudio José de Araújo Mota(DQO), Juan Omar Machuca Herrera(DQI), 
Sérgio de Paula Machado(DQI), Jean Guillaume Eon(DQI), Marcelo Maciel 
Pereira(DQI), Gerardo Gerson Bezerra de Souza(DFQ), Márcio Contrucci 
Saraiva de Mattos(DQO), Joel Jones Junior(DQO), Carlos Alberto da Silva 
Riehl(DQA) e Marta Eloisa Medeiros(DQI). No primeiro escrutínio, Roberto 
de Barros Faria recebeu 6 votos, Ricardo Bicca de Alencastro recebeu 1 voto e 
Cláudio José de Araújo Mota recebeu 1 voto. No segundo escrutínio, Marta de 
Eloisa Medeiros recebeu 7 votos. No terceiro escrutínio, Juan Omar Machuca 
Herrera recebeu 6 votos, No quarto escrutínio, Ricardo Bicca de Alencastro 
recebeu 6 votos, No quinto escrutínio, Sérgio de Paula Machado recebeu 7 
votos, No sexto escrutínio, Marcio Contrucci Saraiva Mattos. Portanto, estes 
professores internos, relacionados quanto ao número de votos, serão 
encaminhados à Congregação, deste Instituto: Juan Omar Machuca 
Herrera(DQI), Márcio Contrucci Saraiva de Mattos(DQO), Marta Eloisa 
Medeiros(DQI), Ricardo Bicca de Alencastro(DQO), Roberto de Barros 
Faria(DQI) e Sérgio de Paula Machado(DQI). Professores externos: Bluma 
Guenther Soares(IMA), Judith Felcman(PUC-Rio), Cláudio Tellez(UFF), 
Marcos Lopes Dias(IMA/UFRJ), Vitor Ferreira(UFF), Maria Vargas(UFF), 
Luiz Antonio D’Ávila(EQ/UFRJ). No primeiro escrutínio, Bluma Guenther 
Soares recebeu 9 votos, No segundo escrutínio, Marcos Lopes Dias recebeu 6 
votos, No terceiro escrutínio, Judith Felcman recebeu 2 votos e os demais não 
foram votados. Portanto, estes nomes externos serão, também, encaminhados 
na relação juntos com os nomes interno: Bluma Guenther Soares, Judith 
Felcman e Marcos Lopes Dias. 5. Banca Progressão Horizontal - Professor 



Emerson Schwingel Ribeiro – interstício: 04/04/2009 a 04/04/2011 de 
Adjunto II para Adjunto III: da lista aprovada por esta plenária foram votados 
e escolhidos, para composição desta Banca, os seguintes professores: Marcos 
Lopes Dias, Marta Eloisa Medeiros e Sérgio de Paula Machado. 
6.Distribuição de espaços físicos(628, 634 e 641): o laboratório 641 depende 
exclusivamente do término da obra do sétimo andar, previsto para 31 de 
março de 2011, o laboratório 634 está com obra em andamento e do 628, 
segundo informações, a Professora Ana Maria Rocco entregaria, 
provavelmente, até junho de 2011 ou até, estaria sem prazo para sair. 
Professor Roberto Marchiori propôs conversar, novamente, com o Diretor da 
Escola de Química, com a finalidade de acertat os prazos da professora em 
questão. Professora Marciela Scarpellini é a favor de que estas conversas 
sejam documentadas, para que o Departamento possa reclamar, mais tarde, se 
os prazos e acordos não forem cumpridos. Professor João Massena Melo Filho 
é favorável que se crie uma Comissão, para estudar e decidir a questão da 
divisão do espaço físico e que não há razão do Departamento se prejudicar por 
causa da situação do 628. A seguir, este professor retirou sua proposta, onde 
pedia a criação de uma Comissão para resolver o problema de espaço, já que o 
assunto discutido se resume somente ao laboratório 628. Professora Marciela 
Scarpellini sugere recurso à Congregação através de documentos. Professor 
Roberto de Barros Faria disse que primeiro teria que resolver a saída da 
Professora Ana Maria Rocco e a liberação do 641 para mais tarde pensar na 
divisão do espaço físico, neste Departamento e que o Departamento deveria 
fixar um prazo à Professora Ana Maria Rocco e se a Congregação, deste 
Instituto, concordasse o Departamento deveria procurar outras estâncias.  
Professora Rosa Cristina Dias Peres pensa que chegou a hora de se tomar uma 
atitude mais enérgica, pois há tempo que as conversas ocorreram. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada, às doze horas e trinta e cinco 
minutos, e, para constar, eu, Ary Hélio Rodrigues,secretário do Departamento, 
lavrei a seguinte ata, que vai por mim assinada e visada pelo chefe do 
Departamento. 
 
 
------------------------------------                          --------------------------------------- 
Prof. Roberto de Barros Faria                                  Ary Hélio Rodrigues 
Chefe do DQI/IQ/UFRJ                                     Secretário do DQI/IQ/UFRJ 


