Ata da 6ª. Reunião Extraordinária do Departamento de Química
Inorgânica do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às dez
horas, 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 do Chefe do
Departamento, Professor Roberto de Barros Faria, o representante dos
funcionários técnicos administrativos, Ary Hélio Rodrigues, os professores
temporários, Laís Ferreira de Castro, Rachel Dias dos Santos e Cristina Maria
Pereira dos Santos e os demais professores: Antonio Carlos de Oliveira
Guerra, Emerson Schwingel Ribeiro, Jean Guillaume Eon, Joanna Maria
Teixeira de Azeredo Ramos, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca
Herrera, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Luiza Cristina de Moura, Marciela
Scarpellini, Marco Antonio Barreto Leite, Marta Eloisa Medeiros, Roberto
Marchiori, Rosa Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula Machado e Thais
Delazare. IINFORMES: 1. Professor Temporário de Expansão: o chefe
esclareceu que com a rescisão do contrato do Professor Jônatas Carneiro da
Silva, a pedido, a Professora Laís Ferreira de Castro prestou concurso e sendo
aprovada substituirá o professor rescindido. 2. Renovação dos contratos dos
professores temporários de Expansão: esta plenária aprovou na 2ª. Reunião
Extraordinária de 11/06/12 a solicitação de renovação dos contratos dos
professores: Cristina Maria Pereira dos Santos e Rachel Dias dos Santos. Com
a desistência do Professor Jônatas Carneiro da Silva seu contrato foi cancelado
a partir do mês de agosto de 2012. Por este fato, em caráter de urgência, o
Departamento solicitou reabertura do Edital 82 de 20/07/11, publicado no
Diário Oficial 140, seção 3 de 22/07/11, para pedir uma vaga para professor
temporário de expansão na área de Química Inorgânica onde foi aprovada Laís
Ferreira de Castro. 3. Concessão de vagas para concurso público
correspondendo às vagas de professores temporários de expansão dos
docentes com atividades em Xerém/RJ: através de permutas, os professores
adjuntos Antonio Carlos de Oliveira Guerra e Joanna Maria Teixeira de
Azeredo Ramos poderão ter setorização definida. Com o resultado do
concurso e o preenchimento das vagas pelos professores temporários em
Xerém estes professores poderão, por permutas, definir suas situações neste
Departamento. 4. Representação do DQI na COAA e na Comissão de Ensino
da Licenciatura: a Professora Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva foi

indicada para ocupar uma das vagas de representante, deste Departamento, na
Comissão de Ensino e na Comissão de Acompanhamento Acadêmico em
substituição ao Professor Emerson Schwuingel Ribeiro, que solicitou dispensa
dessas funções em virtude de ter assumido atividades de coordenação na
Jornada de Iniciação Científica/2012. Esclarecendo que os demais professores
continuarão ocupando as vagas de representação. 5. Desocupação dos
laboratórios 628A e 640: Com a liberação, quase que total, desses laboratórios
que estavam sendo ocupados pela Professora Ana Maria Rocco, o
Departamento poderá decidir o destino desses espaços. 6. Jornada de Iniciação
Científica 2012: o Professor Emerson Schwingel Ribeiro informou que o
evento deverá ter a data alterada para 5 a 9 de novembro de 2012. 7. Quedas
de luz: Professor Sérgio de Paula Machado reclamou sobre as constantes
quedas de energia neste Instituto onde ocorrem prejuízos, às vezes de grandes
proporções com perdas de trabalhos. Deliberações: 1. Setorização de vagas
para concurso público para professor adjunto e redistribuição do Prof. Wagner
de Assis Alves: o chefe esclareceu que há a possibilidade dos professores
Antonio Carlos de Oliveira Guerra e Joanna Maria Teixeira de Azeredo
Ramos ficarem lotados e localizados definitivamente no Departamento e
propôs que a terceira vaga disponível em função da conversão das vagas de
Prof. Temporário de Expansão fosse ocupada, por processo de redistribuição,
pelo Prof. Wagner de Assis Alves, Prof. Adjunto do Departamento de
Química do Instituto de Ciências Exatas de Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro. Caso seja assim deliberado não haveria necessidade da realização
de concurso mas que seria prudente o departamento definir a setorização da
vaga, caso o concurso precise ser realizado. Após ampla discussão, foi posto
em votação: 1º: lotação e localização dos professores Antonio Carlos de
Oliveira Guerra e Joanna Maria Teixeira de Azeredo Ramos no Departamento
de Química Inorgânica-IQ-UFRJ: aprovado por unanimidade; 2°: setor do
concurso: aprovado por unanimidade a setorização em Química Inorgânica;
3°. redistribuição do Professor Wagner de Assis Alves: esta proposta recebeu
18 votos a favor e 3 abstenções. Mediante a aprovação desta proposta, o chefe
encaminhará à Congregação, deste Instituto, documentação pertinente à
solicitação de redistribuição do Prof. Wagner de Assis Alves. 2. Obras na sala
631A: foi discutido se a plenária estaria a favor da obra e de que forma o
espaço seria dividido. A seguir, o chefe colocou em votação e foi aprovado
por unanimidade o início da obra com 3 gabinetes para professores e uma sala
de reuniões na parte de baixo. 3. Carga Didática 2012/2: o chefe informou que
ainda restavam algumas turmas sem professores e que entraria em contato
com os docentes para resolver esta pendência. Informou também que, por
causa da greve ocorrida, as aulas experimentais se iniciarão na primeira

semana do período (15/10/12). 4. Alteração da carga horária da disciplina
IQG352 – Sínteses Eletroquímicas: retirado de pauta. 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.
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