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PORTARIA Nº 5.625, DE 15 DE JULHO DE 2021.

A Substituta Eventual da Diretora do Instituto de Nutrição Josué de Castro da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro no uso de suas atribuições

Resolve dispensar a docente Avany Fernandes Pereira, matrícula SIAPE 
nº 1523814, da Comissão do Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso de 
Nutrição, do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, com efeitos a partir de 12 de abril de 2021;

E designar a docente Ellen Cristina Quirino Lacerda, matrícula SIAPE nº 
1296741, para compor a referida Comissão, com efeitos a partir de 12 de julho de 
2021, atualizando a Portaria nº 2329 de 18 de março de 2020, publicada no BUFRJ 
nº 14, de 02 de abril de 2020. 

A referida Comissão passa a ter a seguinte composição: Professores Aline 
Gomes de Mello de Oliveira, matrícula SIAPE nº 1852121, como presidente; Ana 
Luisa Kremer Faller, matrícula SIAPE nº 2078873; Sílvia Regina Magalhães Couto 
Garcia, matrícula SIAPE nº 3357750; Elisa Maria de Aquino Lacerda, matrícula 
SIAPE nº 6363838; Maria Lucia Mendes Lopes, matrícula SIAPE nº 1192416, Paulo 
Cesar Pereira de Castro Junior, matrícula SIAPE nº 3113104, Viviane Marinho da 
Costa, matrícula SIAPE nº 2780180, e Ellen Cristina Quirino Lacerda, matrícula 
SIAPE nº 1296741.

PORTARIA Nº 5.626, DE 15 DE JULHO DE 2021

A Diretora do Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro no uso de suas atribuições

Resolve dispensar a docente Maria das Graças Tavares do Carmo, matrícula 
SIAPE nº 2125164, da Comissão de avaliação dos critérios de progressão e 
promoção docente, do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, com efeitos a partir de 12 de julho de 2021;

Designar a docente Camila Pinheiro Coura, matrícula SIAPE nº 3895204, com 
efeitos a partir de 10 de maio de 2021, e os docentes Elisa Maria de Aquino Lacerda, 
matrícula SIAPE nº 6363838, Breno de Paula Andrade Cruz, matrícula SIAPE n° 
1827520, e Eliane Lopes Rosado, matrícula SIAPE nº 1206075, com efeitos a partir 
de 12 de julho de 2021, para compor a referida Comissão, atualizando a Portaria 
nº 10283 de 27 de setembro de 2019, publicada no BUFRJ Extraordinário nº 39, 
3ª parte, de 30 de setembro de 2019. 

A referida Comissão passa a ter a seguinte composição: Marcio Marques  
Silva, matrícula SIAPE nº 1506434, como representante da classe de  
Professor Auxiliar/Assistente, Ana Luisa Kremer Faller, matrícula SIAPE 
nº 2078873, Thadia Turon Costa da Silva, matrícula SIAPE nº 1636526,  
e Camila Pinheiro Coura, matrícula SIAPE nº 3895204, como representantes  

da classe de Professor Adjunto, Marcia Soares da Mota e Silva Lopes,  
matrícula SIAPE nº 2364385, Elisa Maria de Aquino Lacerda, matrícula SIAPE 
nº 6363838,  e Breno de Paula Andrade Cruz, matrícula SIAPE n° 1827520,  
como representantes da classe de Professor Associado, e Eliane Lopes  
Rosado, matrícula SIAPE nº 2125164, como representante da classe de  
Professor Titular.

INSTITUTO DE PESQUISAS  
DE PRODUTOS NATURAIS  

WALTER MORS

PORTARIA Nº 5.618, DE 15 DE JULHO DE 2021

A Diretora do Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais, Profª Drª Luzineide 
Wanderley Tinoco, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais 
delegadas pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da  
portaria nº 5.198 de 8 de junho de 2018, publicada no BUFRJ nº 24 de 14 de junho 
de 2018 e no DOU nº 110 de 11 de junho de 2018, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 652, de 03 de fevereiro de 2021, 
publicada no BUFRJ nº 6 em 11 de fevereiro de 2021.

Art. 2º Tornar pública a constituição da Comissão Julgadora do Concurso  
para Professor Adjunto A - Química Teórica - 40 h DE (MC-034), conforme Edital 
n° 953, de 20 de dezembro de 2019, publicado no DOU nº 248, de 24 de dezembro 
de 2019 (Consolidado com as alterações dos Editais nº 9, de 9 de janeiro de 2020, 
nº 31, de 3 de fevereiro de 2020, nº 48, de 11 de fevereiro de 2020 e n° 116 de 
25 de março de 2020), em consonância com a Resolução CONSUNI nº 16/2018.

Membros Efetivos:
• Antonio Jorge Ribeiro da Silva – Presidente – Professor Titular – UFRJ
• Armando Juan Navarro Vázquez – Professor Titular – UFPE
• Frederico Vasconcellos Prudente – Professor Associado – UFBA
• Nelson Henrique Morgon – Professor Associado – UNICAMP
• Teodorico de Castro Ramalho – Professor Associado – UFLA

Membros Suplentes:
• Gerd Bruno Rocha – Professor Associado – UFPB
• Paolo Roberto Livotto – Professor Associado – UFRGS
Os candidatos têm o prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da 

data da publicação desta Portaria, para protocolar requerimento de impugnação, 
inclusive por razões de impedimento de qualquer dos membros, do todo ou de 
parte da Comissão.

PORTARIA Nº 5.619, DE 15 DE JULHO DE 2021

A Diretora do Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais, Profª Drª Luzineide Wanderley Tinoco, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais delegadas 
pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da portaria nº 5.198 de 8 de junho de 2018, publicada no BUFRJ nº 24  de 14 de junho de 2018 e no DOU 
nº 110 de 11 de junho de 2018, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria Nº 826, de 09 de fevereiro de 2021, publicada no BUFRJ nº 7 em 18 de fevereiro de 2021.
Art. 2º Tornar público o NOVO Calendário de Provas do Concurso para Professor Adjunto A - Química Teórica - 40 h DE (MC-034), conforme o  

Edital n° 953, de 20 de dezembro de 2019, publicado no DOU nº 248,  de 24 de dezembro de 2019 (Consolidado com as alterações dos Editais nº 9, de 9 de janeiro de 
2020, nº 31, de 3 de fevereiro de 2020, nº 48, de 11 de fevereiro de 2020 e n° 116 de 25 de março de 2020), em consonância com a Resolução CONSUNI nº 16/2018.

CALENDÁRIO DE PROVAS

• Código/Setor-MC-034 - CCS - Instituto de Pesquisa em Produtos Naturais - Química de Produtos Naturais - Química Teórica - 40H(DE)
• O concurso será realizado de forma híbrida, sendo somente a prova escrita realizada de forma presencial, as demais etapas serão realizadas por 

videoconferência.
• Período de realização do concurso: 18/10/2021 a 22/10/2021
• Local: A prova escrita será realizada no Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, Av. Carlos Chagas Filho, 373, Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais, 

Bloco H, Térreo – Cidade Universitária, Rio de Janeiro -RJ
• Videoconferência: os links para acesso às etapas a serem realizadas por videoconferência serão disponibilizados por e-mail durante o concurso
• Dúvidas e informações: concurso@ippn.ufrj.br

DATA ATIVIDADE HORA OBSERVAÇÃO

04 a 11/10 Entrega da documentação
Em PDF enviados por e-mail ou disponibilizados na nuvem com envio do link 
para o e-mail concurso@ippn.ufrj.br constando no assunto da mensagem o 
código da vaga (MC-034-CCS) e o nome completo do candidato

18/10

Instalação da banca e apresentação dos candidatos 8:00

Os candidatos devem estar presentes. Serão seguidas todas as normas estipuladas 
no Ofício 187/2020 da PR4 (outubro de 2020), tal como o uso de EPIs que serão 
oferecidos pela Direção do IPPN, obedecendo o limite de 10 candidatos por sala 
de aula, entre outras medidas. A Comissão Organizadora estará presente para 
cuidar da documentação, fiscalização e orientação dos candidatos.

Sorteio dos 3 pontos da prova escrita 8:30 Será utilizado o servidor online de sorteio https://sorteador.com.br/sorteador/
numeros ou similar seguido de 1h para consulta.

Consulta de material pelos(as) candidatos(as) 
por uma hora

8:45 A consulta a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais pelos(as) 
candidatos(as) será feita em salas com no máximo 10 (dez) candidatos(as) em 
cada sala, com distância mínima de 4 m2 entre os(as) candidatos(as)
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18/10

Divulgação da(s) questões formuladas pela 
Comissão Julgadora 9:45 A divulgação das questões será feita em todas as salas onde os(as) candidatos(as) 

fizeram consulta de material

Prova escrita 10:00 às 14:00
A prova escrita será feita nas mesmas salas em que os(as) candidatos(as) fizeram 
consulta de material. A prova será corrigida de forma anônima pela Comissão 
Julgadora. A identificação do candidato na prova será feita pelo número de 
inscrição e não pelo nome

Divulgação pública das provas escritas 15:00 Fotocópias das provas de todos os(as) candidatos(as) serão afixadas nos  
murais nos corredores do IPPN

19/10

Divulgação do resultado da Prova Escrita e início 
do período para interposição de recurso Até 8:30 O resultado da prova escrita será afixado no mural do IPPN e enviado por 

e-mail para todos os candidatos

Sorteio do ponto da Prova Didática que será 
realizada no dia 20/10 9:00 Será realizado de forma remota e utilizado o servidor online de sorteio  

https://sorteador.com.br/sorteador/numeros ou similar

Apreciação de Títulos e Trabalhos pela Comissão 
Julgadora 9:30 A apreciação currículo (títulos e trabalhos) será feita pela banca de forma remota 

sem a presença do candidato. 

20/10

Término do prazo para a interposição de recurso 
para a prova escrita Até 8:30

Sorteio do ponto da Prova Didática que será 
realizada no dia 21/10 9:00 Será realizado de forma remota e utilizado o servidor online de sorteio  

https://sorteador.com.br/sorteador/numeros ou similar

Divulgação de resultado de recursos Até 9:00 Divulgação por e-mail de resultado de recursos ao resultado ou conteúdo da 
prova escrita

19 e 20/10 Realização da Prova Didática 9:00
 A prova didática terá duração de 50 minutos e será feita por videoconferência 
com transmissão pública e gravada, sendo vedada a presença dos demais 
candidatos. A ordem das apresentações será a ordem das inscrições.

21/10 Realização da Prova Prática e defesa de memorial 9:00

Por videoconferência apenas entre candidato e a Comissão Julgadora, com 
transmissão pública e gravada, sendo vedada a presença dos demais candidatos. 
A ordem das apresentações será a ordem das inscrições. A prova prática terá 
duração de 10 min e será seguida pela defesa do memorial (duração de 30 min) 
para cada candidato.

22/10 Divulgação dos resultados Até 17:00 O resultado do concurso será afixado no mural do IPPN e enviado por e-mail 
para todos os candidatos

Membros da Comissão Organizadora do concurso nomeados pela Portaria nº 483, de 24 de janeiro de 2020 são: Fernanda Lece (Siape 1970156), Fernanda Delamare 
(Siape 3075977), Rafael Guedes (Siape 3135589) e Luana Pereira (Siape 1675584).
O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a concordância dos candidatos presentes e da Comissão Julgadora. Orientações adicionais 
poderão ser passadas por e-mail pela Comissão Organizadora do Concurso através do e-mail concurso@ippn.ufrj.br

CENTRO DE TECNOLOGIA

ESCOLA DE QUÍMICA

PORTARIA Nº 5.743, DE 16 DE JULHO DE 2021.

Altera a composição da Comissão de Concursos e Processos Seletivos Simplificados Docente.
O Diretor da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professor Eduardo Mach Queiroz, nomeado através da Portaria nº 233  

de 9 de janeiro de 2018, publicada no BUFRJ nº 03 de 18 de janeiro de 2018, no uso de suas atribuições, 

Resolve alterar a Comissão de Coordenação de Concursos e Processos  Seletivos Simplificados Docente da Escola de Química da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, originalmente instituída na portaria nº 1.929 de 13 de março de 2019, publicada no Boletim da UFRJ nº 12 de 21 de março de 2019.  
A COMISSÃO tem por COMPETÊNCIA acompanhar todos os concursos e processos seletivos docente da Escola de Química desde a publicação dos respectivos editais 
até a divulgação do resultado final; as ATRIBUIÇÕES atreladas à competência são: coordenar as inscrições (quando for o caso), e recebimento de documentação dos 
candidatos (quando for o caso); coordenar o secretariado de todos os atos relativos aos concursos e processos seletivos docente junto aos departamentos e às bancas – 
inclusive designando outros servidores não membros da comissão para realização dos atos supracitados – publicar, sob todas as formas previstas nos respectivos editais, 
os atos e resultados relativos aos concursos e processos seletivos (quando for o caso); informar aos candidatos todos os atos e resultados dos respectivos concursos 
e processos seletivos docente (quando previsto em edital); e demais atos administrativos que se fi zerem necessários a cada concurso e processo seletivo docente na  
Escola de Química da UFRJ, não previstos nesta portaria. A Comissão de Concursos e Processos Seletivos  Docente da Escola de Química passa a ser composta pelos  
servidores: ADAILTON JOSE DA CUNHA, SIAPE 2109872; BRUNO LENILSON COSTA DA GAMA SARAIVA, SIAPE 1969347; JOÃO PAULO USTRITTO 
PONTES, SIAPE 1676771 e MARIANA BIRINDIBA BATISTA, SIAPE 2111204;  o primeiro como presidente e os demais como membros. 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NIDES

PORTARIA Nº 5.689, DE 16 DE JULHO DE 2021

O Diretor Geral do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social 
– NIDES, do Centro de Tecnologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Professor Felipe Addor, no uso de suas atribuições,

Resolve dispensar, MARTA DA SILVA BATISTA, Matrícula Siape nº 2076198, 
Assistente em Administração, da Função de Diretora Adjunta de Planejamento,  
do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social - NIDES.

PORTARIA Nº 5690, DE 16 DE JULHO DE 2021

O Diretor Geral do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social 
– NIDES, do Centro de Tecnologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Professor Felipe Addor, no uso de suas atribuições,

Resolve designar GUSTAVO CARVALHAES XAVIER MARTINS PONTUAL 
MACHADO, Matrícula Siape nº 3214738, Professor do Magistério Superior,  
para exercer a Função de Diretor Adjunto de Planejamento, do Núcleo 
Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social - NIDES.


