Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Terceira Reunião Plenária Extraordinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e quatorze. Aos seis dias do mês de junho de
dois mil e quatorze, na sala 624-A do Bloco A do CT, às dez horas e cinquenta 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, Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos
Garrido, João Massena Melo Filho, Luiz Fernando Brum Malta, Lucidalva dos Santos Pinheiro,
Marta Eloisa Medeiros, Nadia Maria Comerlato, Roberto Marchiori, Rosa Cristina Dias Peres,
Sérgio de Paula Machado, Thais Delazare e Wagner de Assis Alves, a Representante dos
Funcionários Técnicos e Administrativos, Leonice Bezerra Coelho. DELIBERAÇÕES. 1)
Contratação do candidato aprovado no concurso do Instituto de Química da UFF, Ednilsom
Orestes. O Chefe apresentou o currículo do candidato, aprovado no concurso recém realizado no
Instituto de Química da UFF, informando que, caso o departamento concorde, este candidato
pode ser chamado para ocupar a vaga que não foi preenchida no último concurso realizado pelo
departamento, conforme os Editais 460/2013 e15/2014. Após discussão, foi primeiramente
deliberado se a votação seria aberta ou fechada. Posto em votação, ficou decidido que a votação
seria fechada, por 8 votos, contra 6 e duas abstenções. Em seguida, foi feita a votação secreta
para decidir se o candidato Ednilsom Orestes seria chamado para preencher a vaga disponível
no departamento. Essa contratação foi então rejeitada por 10 votos contra a contratação e 6 votos
a favor da contratação do Ednilsom Orestes. Dessa forma, o Chefe informou que solicitará que
a Congregação do Instituto de Química aprove a republicação do edital para uma vaga em
química inorgânica. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta
minutos e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei a presente ata que vai por mim
assinada.
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