
Ata da 1ª. Reunião Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto 
de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e onze, às dez horas, na sala 
seiscentos e trinta e três 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: Bernardo Lages 
Rodrigues, Eliane D Elia, Emerson  Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos 
Garrido, Joanna Maria Teixeira de Azevedo Ramos, João Massena Melo Filho, Juan 
Omar Machuca Herrera, Marciela Scarpellini, Milton Roedel Salles, Nádia Maria 
Comerlato, Roberto Salgado Amado, Rosa Cristina Dias Peres e Sérgio de Paula 
Machado. Informes: 1. Despedida: O Professor Bernardo comunicou sua transferência 
para a Universidade Federal de Minas Gerais, agradecendo a todos do Departamento que 
colaboraram para sua permanência feliz e que partiria por motivos pessoais. 2. 
Insegurança no CAMPUS da UFRJ: Pela importância e seriedade, que envolve o 
assunto, este deixou de ser tratado como informe e será discutido como deliberação, 
nesta reunião. 3. Obras nos laboratórios de graduação: nos laboratórios 631 e 639, para  
as disciplinas experimentais, as reformas tiveram início no período das férias e, 
fatalmente, as aulas nestes laboratórios serão retardadas. Deliberações: 1. Atas: foram 
postas em apreciação as atas: 9ª. Reunião Extraordinária de 08 de novembro de 2010 e 
10ª. Reunião Extraordinária de 22 de novembro de 2010. Ambas aprovadas por 
unanimidade. 2. Afastamento do país: a Professora Marciela Scarpellini solicitou 
afastamento do país de 11 a 14 de abril de 2011, para participar da Conferência 
Internacional em Química Inorgânica, na Universidade de Manchester/Royal Society of 
Chemistry na de Manchester no Reino Unido. Afastamento aprovado por unanimidade. 
3. Distribuição de carga didática: este assunto foi postergado e será discutido na próxima 
reunião. 4. Resultado de concurso Professor Adjunto: nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro 
de 2011 foi realizado o concurso  para o provimento de uma vaga de professor adjunto 
no setor de química de coodenação - Edital 27 de 24 de junho de 2010, retificado pelo 
Edital 38 de 01 de julho de 2010,  cujas inscrições foram reabertas pelo edital 84 de 21 
de setembro de 2010. O concurso recebeu 3 inscrições e teve 2 candidatas aprovadas: 
Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva e Thais Delazare, sendo esta indicada pela 
comissão julgadora para ocupar a vaga oferecida. Posto em votação, o resultado do 
concurso foi aprovado por unanimidade. 5. Deferimento de inscrições ao concurso para  
Professor Titular, conforme Edital 7 de 25 de janeiro de 2011: o chefe do Departamento, 



retirou-se da sessão, enquanto se processava a decisão da plenária, por ser ele o 
candidato inscrito. O Professor Roberto Faria lembrou que a sua documentação estará à 
disposição na secretaria do Departamento.  Prosseguindo, a Professora Rosa Cristina – 
substituta eventual – assumiu a presidência da reunião e colocou em votação  secreta  o 
deferimento da inscrição  do candidato em questão. A inscrição foi aprovada com 13 
votos favoráveis.  6. Comissão Julgadora para concurso Professor Titular: ainda sob a 
presidência da Professora Rosa, esta solicitou à plenária que indicasse os nomes dos 
professores, para composição da Comissão Julgadora para o Concurso Público de Provas 
e Títulos para Professor Titular deste Departamento. A partir da lista dos nomes 
sugeridos e colocada no quadro negro, a composição em ordem de preferência da 
Comissão Julgadora seria a partir de escrutínios individuais. Sendo assim, a composição 
da Comissão Julgadora a ser submetida à Congregação do Instituto ficou: Professores 
externos à UFRJ: por ordem de votos recebidos: Ademir Neves (UFSC), Osvaldo 
Antonio Serra (FFCL), Douglas Wagner Franco (USP-São Carlos), Cludio Téllez Soto 
(UFF), Paulo Sérgio Santos (USP), Ana Maria da Costa Ferreira (USP), Judith Felcman 
(PUC-Rio). Membros internos: Ângelo da Cunha Pinto (IQ), Ricardo Bicca de 
Alencastro (IQ), Bluma Gunther (IMA), Eliezer de Jesus Barreiro (FF) e Ailton de 
Souza Gomes (IMA) que não recebeu votos. Estes nomes, nesta seqüência, serão 
encaminhados à Congregação, deste Instituto, para devidas providências. 7. Banca para 
Progressão Horizontal e Estágio Probatório: o Professor Roberto Faria retirou este 
assunto de pauta, o qual será tratado na próxima reunião. 8. Correção das ementas e 
nome das disciplinas IQG 236 (Química Inorgânica Experimental I) e IQG246 (Química 
Inorgânica Experimental II): O chefe esclareceu que esta alteração é necessária, porque 
o que consta no sistema SIGA não corresponde ao que é ministrado nesta disciplina. 
IQG236: Ementa: Desenvolvimento de projetos de síntese e caracterização de 
compostos inorgânicos, excetuando-se os compostos de coordenação. IQG246: Ementa: 
Desenvolvimento de projetos de síntese e caracterização de compostos de coordenação. 
Lembrou ainda, que no caso da disciplina IQG246 o nome da disciplina consta da 
indicação IQ com letra minúscula, devendo, portanto, ser retificada.  Em votação, esta 
correção foi aprovada por unanimidade. 8. Segurança no campus da Cidade 
Universitária: colocado em discussão, o Professor Roberto Faria é favorável à suspensão 
das aulas, pelo perigo que todos que transitam neste campus estão sujeitos. O Professor 
João Massena não concorda com esta opinião e propõem que se lute para manutenção da 
ordem por outros meios. O Professor Milton lembrou que, quando as aulas do período se 
iniciarem, a situação ficará muito mais perigosa. O Professor Sérgio disse que estamos 
vivenciando a política do silêncio e que o Departamento deveria participar à 



Congregação deste Instituto  esta sequência de  assaltos, furtos, etc. que estão ocorrendo 
na Cidade Universitária/UFRJ. O chefe redigiu uma moção de repúdio e a apresentou à 
plenária: “O Departamento de Química Inorgânica expressa sua preocupação com os 
acontecimentos recentes relacionados com a segurança pessoal na Cidade Universitária e 
solicita providências urgentes e enérgicas, uma vez que os professores deste 
Departamento sentem-se inseguros para comparecer à Ilha Fundão e exercer suas 
atividades.” Esta monção foi aprovada por 13 votos favoráveis e uma abstenção e será 
encaminhada à Congregação, deste Instituto. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada, às doze horas e cinqüenta 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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