
Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Quarta Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Química Inorgânica do Instituto
de Química da UFRJ no ano de dois mil e quatorze. Aos dezessete dias do mês de novembro de
dois mil e quatorze, na sala da Congregação, às dez horas e quatorze 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: Annelise Caselatto, Antonio
Carlos de Oliveira Guerra, Fernanda Arruda Nogueira Gomes da Silva, Francisco Manoel dos
Santos Garrido, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca Herrera, Luiza Cristina de
Moura, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marta Eloisa Medeiros, Milton Roedel Salles, Rafael
Alvez Allão Cassaro, Roberto Marchiori, Rosa Cristina Dias Peres, Thais Delazare e Wagner de
Assis Alves, a Representante dos Funcionários Técnicos e Administrativos, Leonice Bezerra
Coelho e a Representante do Corpo Discente Thaís Carneiro Guimarães. COMUNICAÇÕES.
1) Nova Representante Discente. O Chefe iniciou a reunião dando as Boas Vindas à aluna de
graduação Thaís Carneiro Guimarães que doravante passará a atuar como Representante Discente
nas reuniões do departamento. 2) Distribuição de carga didática para 2015/1. O Chefe informou
que já enviou para a Seção de Ensino a previsão de turmas para 2015/1, colocando nas turmas
sem professor o nome de docentes do departamento. Esclareceu que isto foi necessário pois não
poderia enviar a previsão de turmas sem professor. O Chefe aproveitou a oportunidade para
ressaltar que há várias turmas ainda sem professor e algumas com mais de um professor e
solicitou aos docentes que procurassem preencher as turmas, em especial a noturnas, para as
quais há mais dificuldade de serem preenchidas, além de buscarem eliminar os professores em
duplicata nas turmas onde isto está ocorrendo. 3) Republicação da vaga para concurso de Prof.
Adjunto A. O Chefe esclareceu que não tem informações de quando o edital referente a esta vaga
será republicado. 4) Retirada de freezer e reagentes. O Chefe informou que o freezer defeituoso
e contendo reagentes perigosos que estava localizado no laboratório 641 foi retirado, assim como
os reagentes que estavam no seu interior. O Chefe agradeceu o empenho e as providências
tomadas pelo Prof. Luiz Fernando Brum Malta para que fosse possível a retirada deste feezer e
dos reagentes nele guardados. DELIBERAÇÕES. 1) Atas da 2ª Reunião Ordinária de 2014, 3ª
Reunião Ordinária de 2014, 4ª Reunião Ordinária de 2014 e 5ª Reunião Ordinária de 2014. O
Chefe agradeceu inicialmente a leitura atenta e as diversas correções apontadas pela Profa. Marta
em todas as atas. Todas as atas foram aprovadas por unanimidade, com as correções apontadas
pela Profa. Marta. 2) Banca para Progressão Vertical de Prof. Classe D IV (Prof. Associado IV)
para Prof. Classe E (Prof. Titular) do Prof. Sérgio de Paula Machado. O Chefe, com a ajuda da
Profa. Marta, esclareceu que só poderão compor esta banca Professores Titulares ou equivalentes
e que a composição terá quatro membros externos à UFRJ e um interno. O Chefe propôs ainda
que fossem escolhidos ainda dois suplentes externos e dois suplentes internos, sendo que seriam
encaminhados à Congregação somente um suplente interno e um suplente externo. Os segundos
suplentes interno e externo seriam informados à Congregação apenas em caso de necessidade.
Dessa forma, através de escrutínios individuais foi escolhida a banca formada pelos seguintes
professores: Douglas Wagner Franco/IQSC-USP (membro externo), Roberto Santana da
Silva/USP-São Carlos (membro externo), Osvaldo Antonio Serra/FFCLRP-USP (membro
externo), Alzir Azevedo Batista/IQ-UFSCar (membro externo), Ana Maria da Costa Ferreira/
IQSP-USP (1ª suplente de membro externo), Oswaldo Luiz Alves/UNICAMP (2º suplente de
membro externo), Roberto de Barros Faria/DQI-IQ-UFRJ (membro interno), Ricardo Erthal
Santelli/DQA-IQ-UFRJ (1º suplente de membro interno) e Bluma Guenther Soares/IMA-UFRJ
(2a suplente de membro interno). 3) Banca para Promossão de Prof. Classe C IV (Prof. Adjunto
IV) para Prof. Classe D I (Prof. Associado I) da Profa. Luiza Cristina de Moura. O Chefe
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informou que havia acabado de receber esta solicitação da referida professora e perguntou aos
presentes se estavam de acordo com a inclusão deste ponto extra-pauta, no que todos
concordaram. Em seguida o Chefe informou que esta banca deveria ser formada por dois
membros internos e um externo ao Instituto de Química e que se deveria escolher os seus
componentes a partir da lista indicada pelo Departamento e aprovada pela Congregação em
25/03/2014, com validade por dois anos, conforme a Portaria N° 6545 de 05/06/2013 publicada
no Boletim da UFRJ N° 24, pg. 38 de 13/06/2013. Dessa forma, através de escrutínios
individuais foi escolhida a banca formada pelos seguintes professores: Luiz Antonio
D’Avila/EQ-UFRJ (membro externo), Bluma Guenther Soares/IMA-UFRJ (suplente de membro
externo), Marta Eloisa Medeiros (membro interno), Francisco Manoel dos Santos Garrido
(membro interno) e João Massena Melo Filho (suplente de membro interno). Nada mais havendo
a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei
a presente ata que vai por mim assinada.

Aprovada na 5ª Reunião Ordinária, realizada em 08/12/2014.
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