Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Primeira Reunião Plenária Extraordinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e dezesseis. Ao sétimo dia do mês de janeiro
de dois mil e dezesseis, na sala 633, às doze horas e trinta e cinco 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, Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos Garrido, João Massena Melo
Filho, Juan Omar Machuca Herrera, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marcelo Maciel Pereira,
Marciela Scarpellini, Marta Eloisa Medeiros, Rafael Alvez Allão Cassaro, Roberto Marchiori,
Roberto Salgado Amado e Rosa Cristina Dias Peres, a Representante dos Funcionários Técnicos
e Administrativos Gláucia Wanzeller Martins. DELIBERAÇÕES. 1) Banca para avaliar o pedido
de Promoção da Classe D4 para E da Profa. Cássia Curan Turci. O Chefe apresentou o pedido
de Promoção da Professora Cássia Curan Turci e esclareceu que a banca deveria ser composta
por quatro professores titulares externos à UFRJ e mais um suplente, e por um professor titular
da UFRJ e mais um suplente. O Chefe esclareceu também que em face dos poucos recursos
financeiros disponíveis no momento, a Reitoria da UFRJ não está financiando a vinda de
professores de outros estados. O Chefe propôs em seguida que mesmo com esta restrição, alguns
professores de outros estados fossem indicados considerando que alguns podem ter como custear
as suas vindas. Em seguida foram propostos diversos nomes para compor a banca e foram feitos
escrutínios separados para a escolha de cada um dos nomes. Dessa forma, foi escolhido como
membro efetivo da UFRJ a Profa. Bluma Guenther Soares (IMA). Como suplente foi escolhido
o Prof. Sérgio de Paula Machado (DQI-IQ). Como membros externos à UFRJ foram escolhidos,
nessa ordem, os professores Osvaldo Antonio Serra (FFCLRP-USP), Carlos Alberto Lombardi
Filgueiras (UFMG), Wagner Batista de Almeida (UFMG), Douglas Wagner Franco (IQSC-USP),
Enio Frota da Silveira (PUC-RJ), José Carlos Netto Ferreira (UFRRJ), Gilberto Alves Romeiro
(UFF) e Sérgio Pinheiro (UFF). O Chefe esclareceu que irá consultar os indicados e se os quatro
primeiros aceitarem, o Prof. Enio será o suplente. Caso algum dos escolhidos inicialmente
declinem do convite, o Chefe irá então convidar os que seguem nesta lista. Nada mais havendo
a tratar a reunião foi encerrada às treze horas e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei
a presente ata que vai por mim assinada.
Aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2016, realizada em 04/04/2016.
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