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Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento de Química, realizada no
dia 22 de maio de 2017.
Às quatorze horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e dezessete, reuniu-se na Sala da
Secretaria do DQCI, do Campus “Prof. Alberto Carvalho”, da Universidade Federal de Sergipe no
município de Itabaiana – Sergipe, o Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os
professores: Iramaia Corrêa Bellin, Marcelo Leite dos Santos, Moacir dos Santos Andrade, Renata
Cristina Kiatkoski Kaminski, Victor Hugo Vitorino Sarmento e Valéria Priscila de Barros. Também
esteve presente a representante discente Camila Cruz Lima. O Prof. João Paulo Mendonça Lima e a
Profa. Ana Paula Gebelein Gervásio encontram-se afastados. A Profa Edinéia Tavares Lopes e a
representante técnica Tamires Santos Rosa faltaram com justificativa porque se encontram em gozo
de férias. A Profa Heloísa de Mello e o representante discente Albert Silva da Exaltação faltaram
sem justificativa. O Chefe do departamento, Prof. Marcelo Leite dos Santos, agradeceu a presença
de todos e, em seguida, deu início à reunião com pauta única. Item de pauta: Apreciação do
relatório final da Comissão Examinadora do concurso para professor Efetivo Assistente-A
(mestre) nas matérias de ensino Química Geral, Química Experimental, Ensino de Química
(Edital nº 003/2017 – Professor Efetivo) do DQCI. O Professor Marcelo apresentou o referido
relatório final da Comissão Examinadora fazendo sua leitura na íntegra aos membros do Conselho,
destacando os principais pontos relativos à seleção para professor efetivo Assistente-A (mestre) nas
matérias de ensino Química Geral, Química Experimental, Ensino de Química (Edital nº 003/2017
– Professor Efetivo), entre eles: a realização da prova escrita no dia 08/05/17, contando com a
presença de 26 candidatos dos 54 inscritos, tendo como ponto sorteado o Ponto 09 – Proposta
curricular da SEED/SE e as Orientações curriculares nacionais para o Ensino Médio e suas relações
com Ensino de Química; a realização da prova didática nos dias 10 e 11/05/17, contando com a
presença dos 5 candidatos que obtiveram nota maior que 70,00 pontos na prova escrita; a realização
da prova de títulos no dia 11/05/17 para os 5 candidatos que realizaram a prova didática; e o preparo
do relatório final da Comissão Examinadora, no dia 11/05/17, com o resultado das notas dos
candidatos considerando os pesos para cada uma das etapas da seleção, a saber, prova de títulos
peso 3, prova escrita peso 3 e prova didática peso 4, sendo obtidas as seguintes notas finais
ponderadas para os candidatos: Filipe Silva de Oliveira (55,96), Lilian Patrícia Lima (50,10), Nirly
Araujo dos Reis (69,54), Alexandre Mota Menezes (67,76) e Robson Fágner Ramos de Araújo
(51,50). De acordo com as normas descritas no Edital 003/2017 e no artigo 40 da Resolução
23/2007/CONSU foram considerados aprovados os candidatos Nirly Araujo dos Reis (1ª colocada),
Alexandre Mota Menezes (2º colocado) e Filipe Silva de Oliveira (3º colocado) e eliminados os
candidatos Lilian Patrícia Lima e Robson Fágner Ramos de Araújo por terem obtido notas inferiores
a 70,00 pontos na prova didática. O relatório final da Comissão Examinadora do concurso para
professor efetivo Assistente-A (mestre) nas matérias de ensino Química Geral, Química
Experimental, Ensino de Química (Edital nº 003/2017 – Professor Efetivo) do DQCI foi colocado
em regime de votação sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o chefe
Marcelo Leite dos Santos agradeceu o comparecimento dos membros do Conselho, declarando
encerrada a reunião, e para constar, eu Carmen de Almeida Santos Batista, lavrei a presente ata, que
depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. Campus “Prof. Alberto Carvalho”, 22 de
maio de 2017.

