
Ata da 6ª. Reunião Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto 

de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às dez horas, na sala 

633 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 da chefe do Departamento, Professora Rosa Cristina Dias 

Peres, o representante dos funcionários técnicos administrativos, Ary Hélio Rodrigues, os 

professores temporários, como convidados: Maurício Tavares de Macedo Cruz e Nakédia 

Maysa Freitas Carvalho e os demais professores: Annelise Casellato, Emerson Schwingel 

Ribeiro, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva, Juan Omar Machuca Herrera, Jussara 

Lopes de Miranda, Luiz Fernando Brum Malta, Luiza Cristina de Moura, Roberto de 

Barros Faria, Roberto Marchiori, Roberto Salgado Amado, Sérgio de Paula Machado e 

Thais Delazare. Informes: 1. Nomeação dos professores temporários -  Edital nº 82 de 

20/07/11, publicado no Diário Oficial da União 140, seção 3 de 22/07/11: a Chefe 

informou a publicação da portaria nº 6012 de 30/08/11 no Diário Oficial nº 168, seção I, 

de 31/08/11, onde torna público o resultado do Processo Seletivo para o provimento de 3 

vagas para Professor Temporário de Expansão para este Departamento, na área de 

Química Inorgânica do IQ/UFRJ. Aprovados (classificação final): 1º. colocado: Cristina 

Maria Pereira dos Santos, 2º. colocado: Nakédia Maysa Freitas Carvalho e 3º. colocado: 

Maurício Tavares de Macedo Cruz , 4º. colocado: Raquel Dias dos Santos e 5º. Colocado: 

Jonatas Carneiro da Silva. De acordo com o Edital os 3 primeiros classificados foram 

nomeados para ocupar as 3 vagas oferecidas. Em 31/08/11 os 3 assinaram seus contratos 

com validade até 31/08/12. A chefe, informou ainda, que cada um dos contratados, 

ministrará aulas, em 2011/2, em 1 turma teórica e 2 experimentais, nesta, auxiliando nas 

turmas com mais de 24 alunos. 2. Representante do CAIQ: a chefe divulgou a carta 

recebida e assinada pelo presidente do Centro Acadêmico, deste Instituto, Reinaldo 

Rodrigues, onde diz que em eleições realizadas em 14/15 e 16 de setembro de 2011, foi 

indicada, Lívia Gonçalves Leida Soares, para representante discente junto a este 

Departamento. 3. Exoneração de chefia: a Professora Rosa Cristina informou que através 

de carta à Direção, deste Instituto, pedira exoneração do cargo de chefe por motivos de 

saúde e que em breve seria providenciada nova eleição para sua substituição. 4. 

Laboratório da Profa. Ana Maria Rocco: a chefe, juntamente com o Professor Roberto 

Faria, reuniu-se com a Direção deste Instituto, e a Direção da Escola de Química, para 

discutirem a situação dos espaços de laboratórios ocupados pela Profa. Ana Maria Rocco. 

Foram informados pelo Diretor da Escola de Química e pelo chefe do Departamento de 

Processos Inorgânicos, que novamente o projeto havia caído em exigência na FUJB, mas 



as modificações solicitadas  já haviam sido providenciadas e o projeto já se encontrava na 

FUJB, não sabendo informar  quando a licitação da obra se iniciaria. Sendo assim,esta 

reunião não trouxe nenhum dado novo no sentido de solucionar o problema. A situação 

deverá se prolongar, ainda, por um bom tempo. 5. Nomeação de Professor Adjunto: a 

chefe informou que o processo de nomeação de Lucidalva dos Santos Pinheiro, aprovada 

para Professor Adjunto, está tramitando na Reitoria/UFRJ e a homologação do concurso já 

fora publicada no DOU. 6. Transferência de aparelho Raman: a Profa. Rosa informou que 

o Professor Kaiser cobrirá as despesas da transferência do laboratório 628 para a sala 634. 

Deliberações: 1. Atas: as atas da 2ª. Reunião Extraordinária de 19/08/11 e da 5ª. Reunião 

Ordinária de 04/08/11 foram retiradas de pauta. 2. Distribuição de espaço físico dos 

laboratórios de pesquisa deste Departamento: a chefe apresentou uma distribuição 

sugerida pela Comissão de Espaço, que ficou assim pré-determinada: no laboratório 628a , 

ocuparão os professores: Marciela Scarpellini, Milton Roedel Salles e Roberto Marchiori; 

no 635: Luiza Cristina de Moura, Jean Guillaume Eon, Roberto de Barros Faria e Roberto 

Salgado Amado; no 636: Jussara Lopes de Miranda, Marco Antonio Barreto Leite e Nádia 

Maria Comerlato; no 638: Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos 

Garrido, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva, Marta Eloisa Medeiros e Rosa 

Cristina Dias Peres; no 641: Annelise Casellato, Luiz Fernando Brum Malta, Thais 

Delazare, mais os professores Antonio Carlos de Oliveira Guerra e Joanna Maria Teixeira 

de Azevedo Ramos que ocuparão apenas o mezanino. A Comissão sugeriu  que  a 

candidata aprovada no último concurso, Lucidalva Pinheiro, desenvolva suas atividades de 

pesquisa no laboratório 636, se for de seu interesse. O Prof. João Massena declarou não 

necessitar,  no momento, de espaço para trabalhar.  A Profa.  Jussara é de opinião que esta 

divisão deveria levar em conta o quantitativo alunos/professores em cada laboratório; 

esclareceu que no laboratório 636, onde desenvolve suas pesquisas, o número de alunos é 

elevado, tornando o espaço altamente precário e com alto grau de periculosidade,  

lembrando que toda  infraestrutura dos laboratórios é paga com verba dos projetos de 

pesquisa dos professores,  sem qualquer auxílio do Departamento. O Prof. Roberto Faria, 

na qualidade de membro desta Comissão, disse que esta levou em consideração o 

quantitativo dos docentes, pois, geralmente, os alunos são flutuantes, isto é, permanecem 

nos laboratório apenas o tempo que estão concluindo seus projetos. A chefe lembrou que 

realmente as despesas são pagas pelos projetos, pois a verba recebida pelo departamento 

não é suficiente para custear as necessidades básicas da graduação, havendo a necessidade, 

até, em muitos casos, da redução na quantidade de reagentes comprados. O Prof. Sérgio 

lembrou, também, que os professores recém contratados, entram sem recursos e que de 

alguma forma os professores novos têm que receber meios para desenvolver  suas 

atividades. Após ampla discussão, foi posta em votação a distribuição apresentada e 



discutida pela plenária, sendo aprovada com 2 abstenções. 3. Comissão para o processo de 

escolha do novo Chefe do Departamento: a chefe lembrou que, conforme já informado no 

início desta reunião, havia solicitado à Diretora do IQ, a sua exoneração do cargo de Chefe 

de Departamento; assim dava início ao processo de escolha colando em deliberação a 

constituição da Comissão Eleitoral. A Comissão escolhida por aclamação por esta plenária 

ficou assim constituída: o representante dos funcionários técnicos administrativos, Ary 

Hélio Rodrigues, os professores Roberto Marchiori e Sérgio de Paula Machado. Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, às onze horas e quinze minutos e para 

constar, eu, Ary Hélio Rodrigues, secretário do Departamento, lavrei a seguinte ata, que 

vai por mim assinada e visada pela chefe do Departamento. 

 

 

_____________________________           _______________________________ 

Profa. Rosa Cristina Dias Peres                           Ary Hélio Rodrigues 

Chefe do DQI/IQ/UFRJ                             Secretário do DQI/IQ/UFRJ 


