
Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Terceira Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e treze. Aos vinte e um dias do mês de
junho de dois mil e treze, na sala 618, às dez horas e trinta minutos, foi dado início à
Reunião Plenária do Departamento de Química Inorgânica pelo Chefe do Departamento,
Prof. Roberto de Barros Faria, com a presença dos seguintes professores: Antonio Carlos
de Oliveira Guerra, Eliane D'Elia, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva, Francisco
Manoel dos Santos Garrido, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca Herrera, Luiz
Fernando Brum Malta, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Roberto Marchiori, Roberto
Salgado Amado, Rosa Cristina Dias Peres, Thais Delazare e Wagner de Assis Alves.
COMUNICAÇÕES. 1) O Chefe iniciou a reunião dando as boas vindas ao Prof. Wagner
de Assis Alves, transferido da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para este
Departamento; 2) O Chefe informou que na última reunião da Congregação o
Departamento teve o seu pleito de pedido de vagas docentes classificado na sexta colocação
dentro das prioridades do IQ e aproveitou a oportunidade para a gradecer à Profa. Rosa
por ter representado o Departamento nesta reunião; 3) O Chefe passou a palavra para a
Profa. Rosa que teceu comentários sobre as turmas de aulas de graduação que estarão a
cargo do departamento no próximo semestre, 2013/2; 4) O Chefe informou que está sendo
cogitada a prorrogação do fim do presente semestre letivo para a primeira semana de
agosto, mas que até o momento não há informação oficial; 5) O Prof. Luiz Fernando,
responsável pela seleção e alocação de monitores nas turmas do Departamento pediu a
palavra para solicitar ao professores que comuniquem a ele, imediatamente, qualquer falta
dos monitores nas suas aulas. DELIBERAÇÕES. 1) Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2013.
Aprovada por unanimidade; 2) Ata da 2ª Reunião Extraodinária de 2013. Aprovada por
unanimidade; 3) Banca de Progressão Horizontal de Adjunto II para III do Prof. Luiz
Fernando Brum Malta. O Chefe transcreveu no quadro negro a lista de professores
internos e externos ao IQ, aprovada na Congregação, para participarem das bancas de
Progressão Horizontal. Em seguida, através de escrutínios individuais, foram escolhidos os
nomes dos Profs. Juan Omar Machuca Herrera (membro interno), Marta Eloisa Medeiros
(membro interno) e Marcos Lopes Dias/IMA (membro externo). Foi também escolhido
com suplente do membro externo o prof. Luiz Antonio D’Ávila/EQ; 4) Banca de
Progressão Horizontal de Adjunto I para II do Prof. Roberto Salgado Amado. O Prof.
Omar sugeriu que fosse utilizada a mesma banca que havia acabado de ser aprovada para
avaliar o pedido de Progressão Horizontal deste professor. Posta em votação, esta proposta
foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze
horas e dez minutos e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei a presente ata que
vai por mim assinada.

Aprovada na 4a Reunião Ordinária de 2013 realizada em 27/09/2013.

_________________________________________________
Prof. ROBERTO DE BARROS FARIA (Presidente)


