
 

ATO NORMATIVO Nº 05/2019 
 
 
 

NORMAS COMPLEMENTARES AO ATO EXECUTIVO DE DECISÃO 
ADMINISTRATIVA  

 
AEDA Nº 30/REITORIA/2019 PARA 1º e 2º SEMESTRES DE 2020 

 
 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA FACULTATIVA 
 
 
 

O DIRETOR DO INSTITUTO DE QUÍMICA, no uso de suas atribuições, 
considerando a necessidade de estabelecer procedimento sistêmico às 
inscrições para TRANSFERÊNCIA EXTERNA FACULTATIVA em 
LICENCIATURA EM QUÍMICA. 

 

 
RESOLVE: 

 
I - Inscrição: 
 

Art.1o - Estabelecer que no ato da inscrição o candidato apresente toda a 
documentação pertinente, segundo exigências contidas no Ato Executivo de 
Decisão Administrativa AEDA Nº 30/REITORIA/2019. 

 

Art.2o - O candidato deverá atender às condições estabelecidas no Artigo 2º do 
Ato Executivo de Decisão Administrativa AEDA Nº 30/REITORIA/2019. 

 
Art.3o - Aceitar somente inscrição de alunos de Licenciatura em Química. 

 
Art.4o - Período de inscrições: 08/10/2019 a 11/10/2019      
Horário: 8h às 12h e 16h às 21h   
Local: Pavilhão Reitor Haroldo Lisboa da Cunha), 3º andar, Secretaria do 
Instituto de Química (sala 310)  
 
Número de vagas: 15 (quinze) vagas para o 1o semestre de 2020 e 15 
(quinze) vagas para o 2o semestre de 2020 
 

Art.5o - Delegar à Comissão Examinadora, constituída pela Coordenadora do 
Curso de Licenciatura em Química - Profa. Lucia Regina Raddi de Araujo, pela 
Coordenadora do Curso de Engenharia Química - Profa. Fatima Maria Zanon 
Zotin, pelos professores Ivo Costa de Lima e Joana Mara Teixeira Santos 
(DQGI), Pedro Ivo Canesso Guimarães e Ayres Guimarães Dias (DQO), Deborah 
Vargas Cesar e Aderval Severino Luna (DQA), Evandro Brum Pereira e Pedro 
Henrique Rodrigues Alijó (DFQ), Gizele Cardoso Fontes Sant’Ana e Antonio 
Carlos Augusto de Costa (DTPB), Zilacleide da Silva Barros Sousa e Marcelo 
Augusto Vieira de Souza (DPQ), Marco Antonio Gaya de Figueiredo e André Luiz 



 

Hemerly Costa (DOPI), competência para examinar a documentação dos 
candidatos, constante no artigo Artigo 2º (item g) do Ato Executivo de Decisão 
Administrativa AEDA Nº 30/REITORIA/2019 e conceder isenções de acordo com 
as normas aprovadas no Conselho Departamental, no âmbito do Instituto de 
Química, primeira instância. 
 
 
II - SeIeção: 
 

Art.6o - Critérios: O candidato submeter-se-á à prova escrita, contendo entre 5 
(cinco) e 10 (dez) questões do tipo objetivas e/ou discursivas. A nota mínima 
exigida para aprovação é 5,0 (cinco). A banca examinadora não aceitará recurso 
impetrado pelo candidato com relação ao resultado da prova. O não 
comparecimento à prova eliminará o candidato do processo de seleção. 
 

 
Art.7o - Quanto à realização da Prova: 
 
Data: 18/10/2019 (6ª feira) 
Horário: 9h às 13h 
Local: Sala 425 - 4º andar - Pavilhão Reitor Haroldo Lisboa da Cunha 
 
Será tolerado atraso de no máximo 15 (quinze) minutos para o início da prova e 
somente será permitida a saída do candidato após 30 (trinta) minutos do início 
da prova. 
Não será permitido consulta ou uso de calculadoras, telefones celulares e 
qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. 
 
Art.8o - Programa da Prova: limites e derivadas de funções de uma variável; 
integrais definidas e indefinidas; leis termodinâmicas e transformações típicas; 
termoquímica; gases ideais; misturas e soluções; reações de química orgânica; 
sistemas de unidades; quantidade de matéria, conversão de unidades. 
 
 
III  - Resultados: 
 

Art.9o - Classificação: O critério de classificação será o grau obtido na prova 
escrita, obedecendo à pontuação em ordem decrescente, da nota máxima para a 
nota mínima de aprovação que é 5,0 (cinco), até completar o número de vagas 
oferecidas para cada semestre. Em caso de empate, o desempate será através 
de exame do histórico escolar do candidato. 
 

 
Art.10 - Divulgação do resultado da prova: 
 
Data: 21/10/2019 
Horário: 18h  
Local: Pavilhão Reitor Haroldo Lisboa da Cunha, 3º andar, Secretaria do 
Instituto de Química (sala 310) 



 

 
 
IV - Informações Complementares: 
 
Art.11 - Os processos dos candidatos selecionados serão encaminhados ao 

DEP e ao DAA para análise complementar da documentação apresentada. 
Somente após esta etapa o candidato terá confirmada a vaga nesta 
Instituição. 

 
Art.12 - A documentação dos candidatos não aprovados nesta etapa da seleção 
ficará à disposição dos mesmos na secretaria do Instituto de Química, até um 
mês após a realização das provas. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019. 
 
 
 

Prof. Fábio Merçon 
Diretor do Instituto de Química - UERJ 
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