Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da Segunda Reunião Plenária Extraodinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e quatorze. Aos vinte dias do mês de maio de
dois mil e quatorze, na sala 624-A do Bloco A do CT, às dez horas e quarenta 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, Emerson Schwingel Ribeiro, Francisco Manoel dos Santos
Garrido, João Massena Melo Filho, Juan Omar Machuca Herrera, Lucidalva dos Santos Pinheiro,
Roberto Marchiori, Roberto Salgado Amado, Rosa Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula Machado
e Wagner de Assis Alves, a Representante dos Funcionários Técnicos e Administrativos, Leonice
Bezerra Coelho e o Representante do Corpo Discente Vinicius Alevato Neves. 1)
DELIBERAÇÕES. 1) Aproveitamento do candidato João Paulo Lopes Madureira, aprovado em
concurso público na UFF. O Chefe apresentou a proposta de aproveitamento deste candidato,
aprovado em segundo lugar no concurso público para Prof. Adjunto recentemente realizado no
Departamento de Química Geral e Inorgânica do Instituto de Química da Universidade Federal
Fluminense, uma vez que o departamento dispõe de uma vaga, em face da aprovação de apenas
um candidato no concurso recém realizado e que dispunha de duas vagas. Durante a discussão
o Prof. Wagner propôs que, caso o departamento decida a favor do aproveitamento deste
candidato, que ele apresente um seminário para o corpo docente, antes do departamento fazer
uma decisão final. Assim, posto em votação, foi aprovado, provisoriamente, o aproveitamento
do candidato João Paulo Lopes Madureira por 7 votos a favor, 4 contra e 4 abstenções. Em
seguida, foi posto em votação a proposta do Prof. Wagner para que o candidato apresentasse um
seminário antes de uma deliberação final e definitiva do departamento. Esta proposta foi
aprovada por 7 votos a favor, 2 contra e 6 abstenções. Dessa forma, o Chefe se comprometeu a
convidar este candidato para a apresentação de um seminário para o corpo docente do
departamento. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às doze horas e, para constar,
eu, Roberto de Barros Faria, lavrei a presente ata que vai por mim assinada.
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