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CONVOCAÇÃO 

 

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IQ-UFRJ DE 2020 

Data: 10/11/2020 (terça-feira) / Horário: 15:00 horas / Reunião Remota 

 

EXPEDIENTE: 

1 Informes da Direção  

2 Informes da Graduação 

3 Informes da Pós-Graduação 

4 Informes da Extensão 

5 Informes Gerais 

 
Apresentação da Prof. Bianca Cruz Neves sobre “Regularização de atividades de pesquisa, 
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico, de acordo com a Lei da Biodiversidade (Lei 
13.123/2015) 

 

PAUTA: 

1 
Ata da 6ª Reunião Extraordinária da Congregação do IQ de 2020 – Aprovação Interessada: 
Direção do Instituto de Química. 

2 
Resultado da Avaliação do Pedido de Promoção da Classe C-IV para Classe D-I - Homologação 
Interessado: Prof. Magno Rodrigues Junqueira (DBq) 

3 
Resolução CIQ-02/2020, que altera aspectos da Resolução CIQ 01/2020 sobre reuniões remotas 
de colegiados durante a pandemia – Aprovação  
Interessada: Direção do Instituto de Química 

4 
Alteração do item 31º do Regulamento do Programa de Pós-graduação em Ensino de Química – 
PEQui - Aprovação 
Interessado: Programa de Pós-graduação em Ensino de Química – PEQui 

5 
Normas de Credenciamento e Recredenciamento de docentes do Programa de Mestrado 
Profissional em Química em Rede Nacional (PROFQUI) – Aprovação 
Interessado: Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional (PROFQUI) 

6 
Regimento do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (LADETEC) – Aprovação 
Interessado: Coordenação do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (LADETEC) 

7 
Convênio com a interveniência da Fundação José Bonifácio – FUJB entre a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ e a Bartek Ingredients Inc, para execução do Projeto “Estudo Cinético e 
Termodinâmico da Síntese de Ácido DL-Málico a partir de Anidrido Maleico para Intensificação do 
Processo Industrial” – Homologação 
Interessado: Prof. Vinícius Kartnaller (DQA) 

8 
Termo de Ciência para os Técnicos Administrativos em Educação, Pesquisadores e Discentes do 
Instituto de Química/UFRJ para adesão ao “GUIA PRÁTICO E RÁPIDO DE PREVENÇÃO: IQ NO 
COMBATE AO CORONAVÍRUS” – Homologação 
Interessada: Direção do Instituto de Química 

 

EXTRAPAUTA: 

 

1 
Priorização de vaga docente adicional à COTAV-2019 que possa ser destinada ao IQ – Aprovação 
Interessada: Direção do Instituto de Química 
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DE 2020 DO 
 

INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 15:00 horas, de forma remota, 

reuniu-se a Congregação do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro para a 

sua segunda reunião ordinária do ano, presidida pelo Diretor do IQ, prof. Claudio José de Araujo Mota. 

PRESENTES: profa. Marlice Aparecida Sípoli Marques (Vice-diretora do Instituto de Química), prof. 

Marcoaurélio Almenara Rodrigues (Chefe do Departamento de Bioquímica), prof. Victor de Oliveira 

Rodrigues (Chefe do Departamento de Físico-química), profa. Marcia Nogueira da Silva de la Cruz 

(Chefe do Departamento de Química Analítica), Vivian Maria Saez Martinez (substituta eventual da 

Chefe de Departamento de Química Analítica), profa. Eliane D´Elia (Chefe do Departamento de 

Química Inorgânica), profa. Thais Delazare (substituta eventual da Chefe de Departamento de 

Química Inorgânica), profa. Magaly Girão Albuquerque (Chefe do Departamento de Química 

Orgânica), prof. Cláudio Cerqueira Lopes (Docente da Classe E), prof. Sérgio de Paula Machado 

(Docente da Classe E), prof. Roberto de Barros Faria (Docente da Classe E), profa. Rosângela 

Sabbatini Capella Lopes (Docente da Classe E), profa. Elizabeth Roditi Lachter (Docente da Classe 

E), prof. Júlio Carlos Afonso (Docente da Classe E), profa. Rosane Aguiar da Silva San Gil (Docente 

da Classe E), prof. Daniel Perrone Moreira (Representante dos Docentes da Classe D), profa. Paula 

Fernandes de Aguiar (Representante dos Docentes da Classe D), prof. Henrique Marcelo Gualberto 

Pereira (Representante dos Docentes da Classe D – Suplente), prof. Emerson Schwingel Ribeiro 

(Representante dos Docentes da Classe D – Suplente), profa. Andréa Luzia Ferreira de Souza 

(Representante dos Docentes da Classe C), profa. Jéssica Frontino Paulino (Representante dos 

Docentes da Classe C), prof. Roberto Marchiori (Representante dos Docentes da Classe B), profa. 

Gabriela Vanini Costa (Representante dos Docentes da Classe A), prof. Camilo Henrique da Silva 

Lima (Representante dos Docentes da Classe A - Suplente), Renata Vieira Daim (Representante dos 

Servidores Técnicos-administrativos), Beatriz Molinaro Guerra (Representante dos Discentes), Rachel 

de Melo Lima (Assessora da Direção). INFORMES DA DIREÇÃO: Professor Claudio iniciou a reunião 

informando que foi autorizada a contratação imediata de dois docentes que estavam na lista da 

COTAV (Comissão Temporária de Alocação de Vagas) 2019. Informou, ainda, sobre a posse do 

Professor Rodrigo Silveira, do Departamento de Fisico-Química. Informou, também, que o Professor 

Thiago acabou de tomar posse e sua apresentação ficará para a próxima Congregação. Professor 

Claudio introduziu a apresentação do Professor Rodrigo Silveira, o qual fez um breve histórico de sua 

carreira. Professor Claudio avisou que a JICTAC (Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, 

Tecnológica, Artística e Cultural) será realizada de maneira remota, em fevereiro de 2021. Informou 

que a coordenação local da JICTAC no IQ, nessa versão, serão as Professoras Anita Valle, do 

Departamento de Bioquímica e Aline Domingues, do Departamento de Química Analítica. Também 

informou que a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) abriu vários Editais, na área de materiais 
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avançados e metais, só podendo um concorrente por Universidade. Disse que em conversa com a 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Professora Denise Freire, ela pediu para que o Professor 

Claudio tocasse esse projeto em nível de UFRJ, e ele disse ter escolhido a linha temática de Meio 

Ambiente e que devem ter quatro sublinhas e que a submissão na FINEP será até meados de Janeiro.  

Professora Marlice comentou sobre algumas novidades do GTPP-IQ. Informou que o GT está focado 

em ações voltadas para um possível retorno às aulas experimentais. Relatou que realizaram um Mapa 

Ambiental dos laboratórios com a ajuda da arquiteta Claudia, do EPLAN (Escritório de Planejamento), 

e com a colaboração dos membros do GT Pós Pandemia, onde os laboratórios foram classificados 

em baixos, médios e de altos riscos, sendo considerados nessa classificação o nível de exposição e 

as condições ambientais. Professor Claudio informou que recebeu um ofício da PR4 (Pró-Reitoria de 

Pessoal) com uma proposta de Resolução, para se fazer sugestões a este documento com diretrizes 

e procedimentos para afastamentos visando participação de Servidores em ações de 

desenvolvimento. Professor disse que enviou esse documento para todos e ressaltou que no modelo 

da Resolução não encontrou a limitação do percentual de pessoas na Unidade para afastamento, 

fossem Servidores ou Docentes. Professor Claudio expôs em tela o modelo da Resolução e chamou 

a atenção para o parágrafo segundo, que trata sobre o afastamento para participação em eventos 

acadêmicos, científicos e administrativos, ressaltando que no tocante às Bancas não é possível 

informar no prazo inferior a trinta dias para que conste no PDP-UFRJ (Plano de Desenvolvimento de 

Pessoal). Professor entende que a parte que se refira à Banca deve ser retirada do modelo da 

Resolução. Professor Sérgio comentou que no parágrafo único do Artigo 16 consta a limitação 

percentual referida pelo Professor Claudio. INFORMES DA GRADUAÇÃO: Professora Rosane 

informou que o anexo que foi aprovado na última Reunião Extraordinária da Congregação já foi 

encaminhado para a Pró-Reitoria de Graduação e para o Representante do MEC (Ministério de 

Educação) na UFRJ. Informou, também, que alguns Departamentos ainda estão recebendo 

solicitação de Cursos que o Instituto de Química atende, porque agora, nessa última semana antes 

do prazo final, é que alguns Cursos estão percebendo que precisariam terminar e aprovar seus anexos 

em suas Congregações. Informou, ainda, sobre a Comissão que está discutindo as atividades 

experimentais. Professora Rosane expôs em tela o conteúdo da 5ª Reunião da referida Comissão. 

Professora Mônica Pereira pediu a palavra e informou que o Professor José Ricardo, que é 

Representante do CCMN (Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza) no CEG (Conselho de 

Ensino de Graduação), está em Brasília e disse que o termo “ensino híbrido” não é aceito pelo MEC 

para nível superior. Segundo a Professora Mônica, o MEC permite o ensino remoto e as aulas práticas 

presenciais, mas não como ensino híbrido. Professor Faria comentou sobre o problema dos 

elevadores que não funcionam e o Professor Claudio disse que irá enviar um ofício formal de 

reclamação para a Decania do CT (Centro de Tecnologia) e para à PR6 (Pró-Reitoria de Gestão e 

Governança). INFORMES DA PÓS-GRADUAÇÃO: Professora Vânia comentou sobre os vários 

Editais lançados esse ano. O primeiro deles é o Edital de Pós-Graduação da FAPERJ (Fundação de 
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Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), onde todos os programas podem participar, 

inclusive os de Mestrado Profissional. O próximo Edital é do CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), chamada 16/2020, com várias modalidades de Bolsa. E o 

último deles são um conjunto de Editais, de cooperação bilateral, entre o CONFAP (Conselho Nacional 

das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa) e as diferentes FAP´s (Fundações de Amparo à 

Pesquisa). INFORMES DA EXTENSÃO: Professora Ana Lúcia informou sobre a validação das ações 

de Extensão, dizendo que os Coordenadores que não preencheram o formulário de atualização ou 

que não atualizaram as informações no SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) estão com 

as suas respectivas ações suspensas no Sistema desde o dia 03 de novembro. Entretanto a partir do 

dia 01º de dezembro será aberto um novo ciclo de validação. INFORMES GERAIS: Professor Sérgio 

comentou que o STF (Supremo Tribunal Federal) definiu que o tempo de adicionais de periculosidade 

de raios-x e insalubridade poderiam ser contados para a aposentadoria até novembro de 2019, quando 

foi a publicação da nova Lei da Aposentadoria. Segundo o Professor, o Acórdão do STF foi expedido 

faltando somente o Ministério do Planejamento orientar esse processo. Ele questionou ao Professor 

Claudio se haveria condições de o Departamento de Pessoal do Instituto montar uma cartilha ou algo 

parecido para orientar em como fazer esse processo. Professora Marlice comentou que o pessoal da 

Seção de Pessoal teve um treinamento de como vai ser realizado esse processo e como também se 

dará a averbação nas aposentadorias daqui para frente, estando aguardando o aval da PR4 (Pró-

reitoria de Pessoal) para informar o passo a passo do procedimento. Professora Daniella Lopez Vale 

comentou que pela manhã estava assistindo a Reunião do CONSUNI (Conselho Universitário -UFRJ) 

e lá ficou decidido pela revogação do artigo 4º da Resolução 08/2014, referente às progressões 

múltiplas, ou seja, não será mais permitido a realização de progressões múltiplas, entre outras 

deliberações sobre progressão e promoção também contidas na Resolução 08/2014, como, por 

exemplo, a data de início do efeito da progressão e promoção será da entrada do requerimento e não 

do interstício. A Professora Bianca Cruz Neves realizou uma apresentação oral sobre Biodiversidade. 

Após a apresentação da Professora Bianca, a Professora Vània comentou sobre o cadastramento no 

SISGEN (Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional 

Associado) que irá funcionar para Biodiversidade, assim como funciona o Comitê para Uso de Animais 

e Comitê de Experimentação em Humanos. Diante disso, informou que as agências de fomento, em 

especial com colaborações bilaterais, só irão financiar projetos que estejam regularizados quanto ao 

cadastro no SISGEN. Professor Claudio solicitou aos Membros da Congregação a inclusão de um 

item extrapauta, que trata sobre a priorização de vaga docente adicional à COTAV 2019, que passa a 

ser destinada ao IQ, o que foi aceito pela Congregação. ORDEM DO DIA: 1) Ata da 6ª Reunião 

Extraordinária da Congregação do IQ de 2020 – Aprovação Interessada: Direção do 

Instituto de Química. Não houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 2) 

Resultado da Avaliação do Pedido de Promoção da Classe C-IV para Classe D-I – 

Homologação. Interessado: Prof. Magno Rodrigues Junqueira (DBq). O Relatório de 
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Atividades do Docente foi avaliado pelos Professores Ricardo Moreira Chaloub (Professor 

Titular, DBq/IQ/UFRJ), Lucy Seldin (Professora Titular, Instituto de Microbiologia/UFRJ), Selma 

Gomes Ferreira Leite (Professora Titular, Escola de Química/UFRJ). A soma das pontuações 

dos cinco grupos do Relatório da Comissão foi de 163 (cento e sessenta e três) pontos, total 

superior a 115 (cento e quinze) pontos, sendo o Professor Magno Junqueira considerado apto 

à Promoção da Classe C-IV para a Classe D-I. Professor Claudio comentou que na última ROC 

(Reunião Ordinária da Congregação) ficou uma dúvida na Promoção de C-IV para D-I do 

Professor Magno na pontuação de Extensão. Após a leitura do Relatório da Comissão de 

Avaliação o Professor Sérgio comentou que a pontuação do Professor Magno no Perfil Básico 

é baixa e parece não atingir os 70% (setenta por cento) exigidos. Professores Claudio e Sérgio 

pediram para a Professora Daniella se manifestar e ela esclareceu que o que não se pode é 

zerar o Grupo I, II e III. O Perfil Básico que tem nos três primeiros Grupos é para garantir os 

70%, porém nada impede que o Docente tenha pontuação menor que 70%, mas sem zerar os 

Grupos mencionados. Professor Faria se manifestou contrário à Promoção por entender que o 

Professor Magno não atinge a pontuação do Perfil Básico do Grupo I . Diante da discussão, 

ficou decidido pelo retorno do Relatório à Comissão de Avaliação, sendo o item retirado de 

pauta. 3) Resolução CIQ-02/2020, que altera aspectos da Resolução CIQ 01/2020 sobre 

reuniões remotas de colegiados durante a pandemia – Aprovação. Interessada: Direção 

do Instituto de Química. Professor Claudio iniciou expondo em tela a Resolução CIQ nº 

01/2020 e explicou que por causa do parágrafo primeiro do artigo 1º da Resolução, dois 

programas de Pós-Graduação estão com problemas; um deles é o PROFQUI (Programa de 

Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional), pois em seu regulamento as mudanças 

no seu credenciamento deverão ser aprovadas em Congregação e o outro Programa que 

necessita de alteração é o PEQUi (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química). 

Professor Claudio disse que todos pensávamos que sairíamos rápido dessa pandemia, porém 

já estamos desde março e abril em reuniões remotas e deveremos continuar assim por muito 

tempo, por isso o parágrafo primeiro da Resolução está se tornando um impeditivo. Em função 

dessas alterações necessárias, sobretudo o problema do PROFQUI que não impacta só na 

UFRJ, mas no Brasil todo, porque o programa é em rede nacional, devemos proceder com a 

mudança nesse ponto da Resolução. Se o IQ não aprovar uma mudança de credenciamento no 

PROFQUI aqui, ninguém poderá alterar. Professor expôs em tela o texto da alteração da 

Resolução. Professora Vania explicou que a alteração no credenciamento no PROFQUI é uma 

adequação ao tempo de vigência da matrícula para que seja o mesmo da UFRJ, ou seja, trinta 

e seis meses e não trinta meses como consta no momento. Não houve discussão. Votado e 

aprovado por unanimidade. 4) Alteração do item 31º do Regulamento do Programa de Pós-

graduação em Ensino de Química – PEQui – Aprovação. Interessado: Programa de Pós-

graduação em Ensino de Química – PEQui. Professor Claudio disse que tendo em vista à 
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aprovação do item anterior é possível realizar a alteração do contido nesse item. Professora 

Vânia procedeu com a leitura da Ata da Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do IQ, onde 

consta a aprovação da alteração do item 31º do Regulamento do Programa do PEQUi. Não 

houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 5) Normas de Credenciamento e 

Recredenciamento de docentes do Programa de Mestrado Profissional em Química em 

Rede Nacional (PROFQUI) – Aprovação. Interessado: Programa de Mestrado Profissional 

em Química em Rede Nacional (PROFQUI). Professor Claudio expôs em tela a Ata da 

Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do IQ, onde consta a aprovação da modificação das 

regras de credenciamento/recredenciamento do PROFQUI. Professora Bárbara Vasconcellos 

da Silva (Coordenadora do PROFQUI) explicou de que forma se deu a deliberação sobre as 

regras do credenciamento/recredenciamento internamento no Programa. Não houve discussão.  

Votado e aprovado por unanimidade. 6) Regimento do Laboratório de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico (LADETEC) – Aprovação. Interessado: Coordenação do 

Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (LADETEC). Professor Claudio 

disse que tendo em vista à aprovação do item 3 é possível realizar alteração do contido nesse 

item. Professor Claudio procedeu com a leitura do Parecer sobre o presente item elaborado 

pelo Professor Sérgio. Professor Henrique se colocou à disposição para dirimir dúvidas acerca 

do Regimento do LADETEC. Não houve discussão. Votado e aprovado por unanimidade. 7) 

Convênio com a interveniência da Fundação José Bonifácio – FUJB entre a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e a Bartek Ingredients Inc, para execução do Projeto 

“Estudo Cinético e Termodinâmico da Síntese de Ácido DL-Málico a partir de Anidrido 

Maleico para Intensificação do Processo Industrial” – Homologação. Interessado: Prof. 

Vinícius Kartnaller (DQA). Professor Claudio explicou que na verdade se trata de um contrato 

e não de um convênio, regido pela Resolução 09/2019 do CSCE (Conselho Superior de 

Coordenação Executiva) da UFRJ. Professor disse que por essa Resolução o contrato pode ser 

aprovado ad referendum, o que de fato ocorreu nesse processo. Professor Claudio comentou 

que essa Resolução está sendo revista, inclusive um dos pontos que parece ter sido retirado é 

a questão da exigência de um fiscal para o contrato. Professor Claudio expôs em tela um 

Parecer exarado pelo Professor Faria que foi favorável à execução do Projeto. O valor global 

do Projeto é de U$ 40.000,00 (quarenta mil dólares americanos) e seu período de execução é 

de 01/12/2020 até 01/06/2021 e está dividido em seis metas a serem atingidas. Terá como 

participante o Professor Vinicius Ottônio Oliveira Gonçalves (DFQ).  Professor Claudio informou 

que conversou com o Professor Vinicius Kartnaller sobre a questão de haver a separação do 

valor da TACA (Taxa de Contribuição Acadêmica), segundo a resolução aprovada na 

congregação que versa sobre esse assunto. Não houve discussão. Votado e aprovado por 

unanimidade. 8) Termo de Ciência para os Técnicos Administrativos em Educação, 

Pesquisadores e Discentes do Instituto de Química/UFRJ para adesão ao “GUIA PRÁTICO 
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E RÁPIDO DE PREVENÇÃO: IQ NO COMBATE AO CORONAVÍRUS” – Homologação. 

Interessada: Direção do Instituto de Química. Professor Claudio lembrou que na última 

Congregação foi votado o Termo de Responsabilidade dirigido para os Chefes de Laboratório 

e houve uma sugestão da própria Congregação de se criar um Termo similar para os Discentes, 

Pesquisadores, Pós-Docs e TAE’s. Professor Claudio expôs em tela o modelo do Termo de 

Ciência para os Discentes, Pesquisadores e Pós-Docs e o para os TAE’s. Não houve discussão. 

Votado e homologado por unanimidade. EXTRAPAUTA: Priorização de vaga docente 

adicional à COTAV-2019 que possa ser destinada ao IQ – Aprovação. Interessada: Direção 

do Instituto de Química. Professor Claudio iniciou relembrando a todos que na COTAV de 

2019 o IQ fez uma priorização no encaminhamento de quatorze vagas, por Departamento e por 

setorização; que o resultado da COTAV deu ao IQ quatro vagas, sendo uma imediata e as 

outras três ficariam para uma segunda leva. Professor Claudio relembrou que em junho de 2020 

o Concurso 860 perderia a validade e em conversa com a Reitora pediu que as vagas 

autorizadas fossem aproveitadas, tendo em vista à existência de candidatos aprovados. Diante 

disso a Reitora abriu para toda Universidade se manifestar se havia interesse no 

aproveitamento das vagas e o IQ respondeu positivamente. Com isso foram convocados os 

candidatos João Monnerat, para o DQO (Departamento de Química Orgânica), Thiago Custódio, 

para o DQI (Departamento de Química Inorgânica) e Rodrigo Silveira, para o DFQ 

(Departamento de Fisico-Química), e as quatro vagas da COTAV restaram preenchidas. 

Professor Claudio explicou que da reserva técnica de vagas da Reitora foi cedida uma vaga 

para a Bioquímica, onde foi chamada a candidata Elisa Cavalcanti. Professor Claudio explicou 

que há mais ou menos quinze dias a PR4 (Pró-Reitoria de Pessoal) fez contato com a 

Professora Marlice falando que é possível que surjam mais vagas extra COTAV para serem 

distribuídas às Unidades e perguntando se havia interesse do IQ nas respectivas vagas, o que 

foi respondido de forma positiva. Professor Claudio ressaltou que caso surja realmente a 

possibilidade dessas vagas, a posse do candidato deverá ocorrer ainda esse ano. Em contato 

com a PR4, Professor Claudio teve a orientação de que o processo de nomeação deveria ser 

aberto com os documentos da Unidade, porém sem realizar contato ainda com o candidato. 

Professor Claudio expôs em tela parte do Relatório enviado à COTAV com a priorização de 

vagas no IQ. Diante da priorização, o Professor Claudio explicou que a vaga a ser preenchida 

deveria ser para o Departamento de Química Analítica, na Setorização de Bioanalítica, onde, 

ainda não houve concurso para tal. Professor Claudio continuou explicando que não há 

possibilidade de abrir concurso para a Bioanalítica ou aproveitar candidato aprovado em outra 

Universidade para essa vaga que a PR4 está indicando. Professor Claudio informou que 

conversou com as Professoras Márcia (Chefe do DQA) e Magaly (Chefe do DQO) sobre a ideia 

de passar essa potencial vaga para o DQO, que seria o próximo da lista de prioridades, uma 

vez que ainda tem uma candidata aprovada. Professor Claudio disse, então, que a ideia seria 
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deixarmos tudo aprovado pela Congregação para podermos convocar a candidata do DQO, 

caso a vaga de fato se disponibilize. Frisou também que como a vaga não é garantida não 

deverá ser feito contato com a candidata por enquanto. Professor Claudio diz que gostaria de 

colocar a todos o compromisso de que esta vaga do Departamento de Química Analítica que 

não pode ser utilizada agora, fique como a vaga prioritária do IQ numa próxima discussão de 

priorização de vagas para concurso docente do IQ. Portanto, o Professor Claudio diz que são 

dois encaminhamentos para aprovação: o primeiro é aprovar que o IQ vai querer destinar à 

vaga para o concurso 860, onde consta uma candidata ainda aprovada e o segundo: o 

compromisso de que numa próxima distribuição de priorização de vagas o DQA entre em 

primeiro lugar, em função dessa situação. Professora Magaly deu as informações sobre o 

concurso onde existe a candidata aprovada. Professor Sérgio disse que entende que deve ser 

feito contato com a candidata para saber se ela ainda tem interesse na vaga e que ele gostaria 

de encaminhar o contrário do que o Professor Claudio colocou, ou seja, que a cada COTAV 

seja feita avaliação das condições operacionais de cada Departamento no momento presente. 

Professora Marlice fez uma exposição de dados das COTAV´s 2017 e 2019 e frisou veemente 

a necessidade de constar em ata que a próxima vaga seria destinada ao DQA, face ao histórico 

de números de vacâncias e vagas não preenchidas no DQA nos últimos 05 anos e ao elevado 

número de professores substitutos que vêm auxiliando o DQA ao longo desses anos. Professora 

Márcia (Chefe do DQA) se manifestou em defesa da vaga para o DQA. Professor Faria disse 

que entende que são dois encaminhamentos distintos; o aproveitamento da vaga para o DQO 

e o que se vai fazer daqui para frente no caso de surgirem novas vagas ou nova COTAV, que 

é uma discussão interminável. O Professor Faria recomenda, então, que se separem esses dois 

assuntos que são interligados, porém distintos. Disse ainda que caso a candidata aprovada no 

DQO não tenha interesse na vaga, e se não existir outro candidato no DQO, é interessante 

encaminhar a vaga para o próximo Departamento. Professor Cláudio Cerqueira Lopes se 

manifestou em favor das palavras da Professora Marlice e, segundo ele, em favor do acordo 

feito entre o Diretor e a Chefe de Departamento do DQA, discordando do entendimento do 

Professor Faria, pois ele entende que esse assunto nasceu junto e deve ser conduzido junto 

até o final. Professor Claudio corrigiu o Professor Cláudio Cerqueira Lopes, dizendo que ele 

não fez um acordo com a Professora Márcia (Chefe do DQA), mas, sim, apenas que ele iria 

encaminhar essa proposta para a Congregação. Professor Sérgio teve a palavra e disse que 

sua fala anterior foi objetiva e em nenhum momento deixou de pensar no Instituto como um 

todo. Disse, também, que em uma próxima COTAV o Instituto tem que fazer o mesmo trabalho 

criterioso que sempre foi realizado e avaliar naquele momento, naquele ponto temporal, quais 

são as necessidades de cada local. Ao final da discussão, o Professor Claudio disse que 

manterá o entendimento de que é justo que a priorização da próxima vaga seja do DQA, já que 

será passada uma vaga para outro Departamento dentro da mesma COTAV 2019 e disse que 
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quem for contrário se manifeste dessa forma. Diante disso, foi aberta a votação com dois 

encaminhamentos: 1º: em uma próxima discussão de priorização de distribuição de vagas, a 

memória de cálculo dessa vaga do DQA fique para a Analítica, ou seja, ela teria a primeira vaga 

e depois se rediscutiria as demais; e o 2º: se será dada a vaga na sequência existente na lista. 

Na primeira votação foram 17 (dezessete) votos a favor e 3 (três) votos contra; um do Professor 

Sérgio, um da Professora Eliane D´Elia e um do Professor Roberto Marchiori . E na segunda 

votação ficou decidido por seguir a ordem de priorização da lista, sendo primeiro a vaga MS-

062 (Química Orgânica) e na sequência as vagas do MS-054 (Processos Bioquímicos), o que 

foi aprovado por unanimidade. Após a deliberação dos itens da Ordem do Dia, o prof. Claudio 

procedeu à consulta aos membros da Congregação em relação à aprovação do Resumo 

Executivo que foi preenchido no decorrer da Reunião, foi votado e aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Sessão às dezoito horas e cinquenta e um minutos 

e, para constar, eu, Rachel de Melo Lima, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada e 

visada pelo Diretor, prof. Claudio José de Araújo Mota. 

 

                        

Rachel de Melo Lima  Prof. Claudio J. A. Mota                                                         

Secretária  Diretor do IQ                
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