
Ata - DQI - IQ - UFRJ
Ata da segunda Reunião Plenária Extraordinária do Departamento de Química Inorgânica do
Instituto de Química da UFRJ no ano de dois mil e dezessete. Ao décimo dia do mês de outubro
de dois mil e dezessete, na sala 601 do Instituto de Química, às onze horas e vinte e quatro
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:
Emerson Schwingel Ribeiro, Giordano Poneti, Juan Omar Machuca Herrera, Luiza Cristina de
Moura, Luiz Fernando Brum Malta, Lucidalva dos Santos Pinheiro, Marco Antonio Barreto Leite
(licenciado), Nadia Maria Comerlato, Roberto Marchiori, Roberto Salgado Amado, Sérgio de
Paula Machado e Thais Delazare, a Representante dos Funcionários Técnicos e Administrativos,
Leonice Bezerra Coelho. 1) DELIBERAÇÕES. 1) Banca para avaliar o pedido de promoção dos
Profs. Annelise Casellato e Marco Antonio Barreto Leite da Classe C-IV para a Classe D-I. O
Chefe apresentou o pedido de promoção dos referidos professores e propôs que fosse utilizada
a mesma banca para avaliar ambos os pedidos. Não havendo discordância sobre esta proposta,
passou-se à proposição de nomes e em seguida, através de escrutínios separados, a banca ficou
assim constituída: Luiz Antônio D'Avila (EQ-UFRJ, membro externo), Marcos Lopes Dias
(IMA-UFRJ, membro externo), Bluma Guenther Soares (IMA-UFRJ, primeiro suplente de
membro externo), Fernando Luiz Pellegrini Pessoa (EQ-UFRJ, segundo suplente de membro
externo), Claudio Cerqueira Lopes (DQA, membro interno), Marcio Contrucci Saraiva de Matos
(DQO, primeiro suplente de membro interno), Cássia Curan Turci (DQI, segundo suplente de
membro interno), Jean Guillaume Eon (DQI, terceiro suplente de membro interno). 2) Banca para
avaliar o pedido de progressão da Profa. Thais Delazare da Classe C-III para a Classe C-IV. O
Chefe apresentou o pedido de progressão da referida professora. O Prof. Omar propôs que fosse
usada a mesma banca que atuou na última avaliação nessa classe. Posto em votação, esta
proposta foi aprovada por 7 votos a favor e 5 abstenções, ficando a banca assim constituída: Luiz
Antônio D'Avila (EQ-UFRJ, membro externo), Elizabete Fernandes Lucas (IMA-UFRJ, suplente
de membro externo), Juan Omar Machuca Herrera (DQI, membro interno), Nadia Maria
Commerlato (DQI, membro interno), Luiz Fernando Brum Malta (DQI, suplente de membro
interno). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta minutos
e, para constar, eu, Roberto de Barros Faria, lavrei a presente ata que vai por mim assinada.

xxx Aprovada na 6a Reunião Ordinária de 2017, em 17/11/2017. xxx
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