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 dezesseis. Ao vigésimo dia do mês de abril de dois mil
e dezesseis, na sala seiscentos e vinte e quatro A (624-A), às dez horas e quarenta de seis
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, Fernanda Arruda Nogueira Gomes
da Silva, Juan Omar Machuca Herrera, Nadia Maria Comerlato, Roberto Marchiori, Roberto
Salgado Amado, Rosa Cristina Dias Peres, Sérgio de Paula Machado, Wagner de Assis Alves e a
Representante dos Funcionários Técnicos e Administrativos, Leonice Bezerra Coelho.
COMUNICAÇÕES: 1) Novos Representantes do DQI nas comissões COAA dos cursos de Bacharel
em Química e Licenciatura em Química. O Chefe do Departamento informou que a Profa. Rosane
San Gil, nova Coordenadora de Graduação do Instituto de Química, solicitou que fossem
atualizados os representantes nestas comissões e que em face disso, convidou as Profas. Thais
Delazare e Lucidalva dos Santos Pinheiro e o Prof. Rafael Alves Allão Cassaro, que aceitaram a
indicação. O Chefe informou também que consultou as Profas. Luiza Cristina de Moura e Jussara
Lopes de Miranda, até então Representantes do DQI nestas comissões, e que estas concordaram
com esta substituição. Não houve questionamentos sobre estas indicações, entendendo-se que
os presentes estavam de acordo com as indicações feitas pelo Chefe para estas novas
representações do DQI. 2) Contratação do Prof. Giordano Poneti. O Professor Faria informou que
o Ministério do Trabalho, já autorizou este professor a trabalhar no Brasil, e que a sua contratação
está agora na dependência da concessão do seu Visto permanente. Durante a reunião a Profa.
Rosa recebeu uma mensagem do referido professor, indicando que já estava de posse do seu
Visto e que deveria chegar ao Brasil no próximo dia 24 do mês corrente. 3) Distribuição de carga
didática para o próximo semestre, 2016/2. O Chefe informou que em breve irá divulgar o dia
em que o mapa de turmas será afixado na Secretaria. DELIBERAÇÕES: 1) Ata da 2ª Reunião
Ordinária de 2016. Aprovada por unanimidade. 2) Banca para avaliação do pedido de Progressão
da Classe D-I para a Classe D-II do Prof. Wagner de Assis Alves e das Profas. Marciela Scarpellini
e Rosa Cristina Dias Peres. O Chefe apresentou estes pedidos de progressão e solicitou que
fossem indicados nomes para compor as bancas para cada um desses docentes. O Prof. Omar
sugeriu que fosse utilizada a mesma banca indicada na última avaliação idêntica. Posto em
votação a proposta foi aprovada por todos os presentes, com exceção dos Profs. Wagner e Rosa,
que se abstiveram de votar. Dessa forma a banca para avaliar o pedido de progressão dos três
professores supracitados ficou assim constituída: Bluma Guenther Soares (IMA-UFRJ, membro
externo), José d'Albuquerque e Castro (IF-UFRJ, membro externo), Elizabete Fernandes Lucas
(IMA-UFRJ, suplente de membro externo), Claudio José de Araújo Mota (DQO, membro interno)
e Elizabeth Roditi Lachter (DQO, suplente de membro interno). Nada mais havendo a tratar a
reunião foi encerrada às onze horas e cinco minutos e, para constar, eu, Ana Cristina Santos da
Costa, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Chefe do Departamento.
Aprovada na 2ª RO de 2017

