
Ata da 2ª. Reunião Extraordinária do Departamento de Química Inorgânica do 

Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro do ano de 

dois mil e doze. 

 

 

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às quinze horas e 

oito minutos, na sala quinhentos e vinte e um 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, reuniram-se, 

sob a presidência do Chefe do Departamento, Professor Roberto de Barros 

Faria, os seguintes professores: Annelise Caselatto, Antonio Carlos de 

Oliveira Guerra, Eliane D'Elia, Emerson Schwingel Ribeiro, Fernanda Arruda 

Nogueira Gomes da Silva, Francisco Manoel dos Santos Garrido, Joanna 

Maria Teixeira de Azeredo Ramos, João Massena Melo Filho, Juan Omar 

Machuca Herrera, Luiz Fernando Brum Malta, Marcelo Maciel Pereira, 

Marciela Scarpellini, Marta Eloisa Medeiros, Roberto de Barros Faria, 

Roberto Marchiori, Roberto Salgado Amado, Rosa Cristina Dias Peres e 

Sérgio de Paula Machado. Informes: 1. Professores temporários e expansão: 

O Chefe do Departamento informou que como as vagas de Profs. Temporários 

de Expansão ainda não foram convertidas em vagas para concurso público de 

Prof. Adjunto existe a possibilidade de renovação dos contratos. O Chefe 

informou também que o Prof. Temporário Jônatas Carneiro da Silva não irá 

continuar neste cargo, a partir de agosto do corrente, havendo a possibilidade 

de republicação do edital para a seleção de outro Prof. Temporário, que atuará 

até que as vagas sejam convertidas em vagas para concurso de Prof. Adjunto. 

Deliberação: 1. Renovação dos contratos de Prof. Temporário de Expansão: 

Conforme já explicado nos informes, o Departamento deve deliberar se deseja 

a renovação dos contratos dos Profs. Temporários Cristina Maria Pereira dos 

Santos e Rachel Dias dos Santos, por mais um ano ou até que essas vagas 

sejam convertidas em vagas para concurso de Prof. Adjunto. Posto em votação 

a renovação desses contratos foi aprovada por unanimidade. 2. Republicação 

do Edital n°82 de 20/07/2011 para uma vaga de Prof. Temporário de 

Expansão. Conforme já explicado nos informes, o Departamento deve 

deliberar se deseja a republicação do referido edital para uma vaga, na área de 

Química Inorgânica, para a contratação de um Prof. Temporário de Expansão, 

em substituição ao Prof. Jônatas Carneiro da Silva que não irá continuar neste 

cargo, a partir de agosto do corrente ano. Posto em votação, a republicação do 

edital, nestes termos, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada, às quinze horas e vinte minutos e, para constar, 



eu, Roberto de Barros Faria, Chefe do Departamento de Química Inorgânica, 

lavrei a presente ata, que vai por mim assinada.  

 

 

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

Prof. Roberto de Barros Faria                                      

Chefe do DQI/IQ/UFRJ                             

 

Aprovada na 1a Reunião Ordinária de 2012, em 05/09/2012            


