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Universidade Federal de Sergipe
Campus “Prof. Alberto Carvalho”
Ata da 2ª Reunião do ConselhoDepartamento
do Departamento
de Química, realizada no dia 13 de fevereiro
de Química
de 2017.
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Às quatorze horas do dia treze de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniu-se na Sala da Secretaria

4

do DQCI, do Campus “Prof. Alberto Carvalho”, da Universidade Federal de Sergipe no município

5

de Itabaiana – Sergipe, o Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os

6

professores: Heloísa de Mello, Iramaia Corrêa Bellin, Marcelo Leite dos Santos, Moacir dos Santos

7

Andrade, Valéria Priscila de Barros, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski e Victor Hugo Vitorino

8

Sarmento. Também esteve presente o representante discente Albert Silva da Exaltação. O Prof. João

9

Paulo Mendonça Lima e a Profa. Ana Paula Gebelein Gervásio encontram-se afastados. A Profa

10

Edinéia Tavares Lopes justificou sua ausência por estar afastada para coleta de dados de pesquisa. A

11

representante discente Camila Cruz Lima e a representante técnica de laboratório Tamires Santos

12

Rosa faltaram sem justificativa. Também estiveram presentes como convidadas a professora

13

substituta Tatiana Santos Andrade. O Chefe do departamento, Prof. Marcelo Leite dos Santos,

14

agradeceu a presença de todos e, em seguida, deu início à reunião. Primeiro Item de pauta:

15

Informes. O Prof. Victor informou que não faz mais parte da coordenação de pesquisa COPES. A

16

profª. Valéria informou que está com três alunos voluntários na iniciação científica: Maria Carolina,

17

Carlos e Alisson. A profª. Renata informou sobre a abertura do concurso que será realizado no dia

18

seguinte, ou seja, dia 14 de fevereiro de 2017. Já o prof. Marcelo, informou que a única novidade

19

sobre a profª. Ana Paula foi o recebimento de um memorando do DIASE, pedindo o laudo da

20

perícia médica dela, mas ele deixou bem claro, que o responsável por isso são eles mesmos. Ele

21

também comentou sobre o processo seletivo para professor substituto e aproveitando que o

22

resultado sai dia 21 de março, que todos fiquem preparados para uma convocação para uma reunião

23

extraordinária do conselho, para poder aprovar o cronograma de provas e fazer extrato de ata. Ele

24

também falou sobre um pregão eletrônico de vidrarias durante as férias e que os técnicos de

25

laboratório se comprometeram a organizar, mas infelizmente de forma não oficial, soubemos que os

26

primeiros contemplados serão os departamentos do Campus de Lagarto e ele deixou claro a

27

indignação dele por não haver igualdade. Ele também falou sobre o levantamento patrimonial que

28

está sendo feito. Os técnicos de laboratório se comprometeram em fazer o levantamento dos

29

laboratórios e almoxarifado e a recepcionista Paula está ajudando no levantamento da secretaria e

30

das salas de professores, então ele pediu que todos contribuam nesse levantamento para poder

31

concluir o quanto antes e assim evitar problemas maiores e lembrou que os materiais de projetos

32

também devem receber patrimônio. Ele também comentou sobre um problema que houve nas férias
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33

das professoras Iramaia e Heloísa e que se tornou um problema grave, pois a profª. Heloísa quase

34

fica sem salário devido um erro do sistema e ele só conseguiu resolver no último dia. Então ele

35

pediu que todos tomem cuidado com sistema e quando forem alterar suas férias, se possível, façam

36

isso antes do primeiro dia do mês, mas caso precise mexer entre o dia primeiro e o dia dez, o

37

procure para que possa alterar e ele homologar imediatamente, para evitar mais problemas. Ele

38

também falou sobre o processo de insalubridade, que foi aberto e já houve uma movimentação por

39

parte da Assistência do trabalho, mas que até o momento, continua parado, pois para isso é

40

necessário que a comissão do dqci organize a papelada necessária para poder dar continuidade. E,

41

como último informe, falou sobre o processo de redistribuição do prof. Luciano, que já passou pela

42

reitoria e que entrou em contato com o professor e ele disse que já está providenciando a ida do

43

processo para a universidade que ele está, para poder dar o procedimento necessário, inclusive o

44

prof. Marcelo disse que esse processo está andando rápido e deve chegar em breve ao MEC.

45

Segundo Item de pauta: Aprovação de Ata da 1ª Reunião Ordinária (2017) deste Conselho. O

46

professor Marcelo ressaltou que o discente Albert mandou um e-mail pedindo a correção do nome

47

completo dele, mas que inclusive não está errado na ata e então ele colocou em regime de

48

aprovação e foi aprovada. Terceiro Item de pauta: Discussão sobre o pedido de remoção do

49

veículo “Busão da Ciência do Agreste e do Sertão” para o Campus de São Cristóvão e recusa

50

do Prof. Edson José Wartha em ministrar disciplina no DQCI no semestre de 2016.2. O prof.

51

Marcelo falou sobre o recebimento do memorando do DQI com cópia para o DQCI, com pedido de

52

remoção do Busão do Campus de Itabaiana para o Campus de São Cristóvão, sendo que atualmente

53

o DQCI se encontra como responsável por este bem. Ele também falou do e-mail que recebeu do

54

professor Edson, falando que essa remoção é necessária para a regularização do veículo junto ao

55

Detran. Assim o professor Marcelo comunicou a todos que o departamento tem que se posicionar

56

em relação a essa remoção, pois se permitir essa remoção, pode acontecer de o veículo não voltar

57

mais, já que pelo documento oficial, o memorando, em nenhum momento, deixa claro que o Busão

58

voltará. O chefe do departamento mencionou ainda que esta mesma questão foi discutida em

59

reunião de conselho de centro pelo Prof. Marcelo Mendes, atual diretor do Campus, que já retornou

60

o contato por memorando à divisão de transporte se colocando contrário à remoção. O prof.

61

Marcelo Leite mencionou a importância do Busão ser utilizado para a finalidade que foi proposta no

62

projeto e que sendo um bem público não pode ser sucateado, dessa forma é importante que o projeto

63

seja enviado ao Campus para que possa ser dada a continuidade das ações planejadas, mas isso

64

precisa ser melhor discutido, inclusive entre as outras áreas que compuseram o projeto. O Prof.

65

Marcelo ressaltou ainda a importância de que o Prof. Edson, como coordenador do projeto do

66

Busão, e que demonstrou interesse em regularizar a situação deste veículo, também se

67

responsabilize pela regularização do patrimônio de todos os outros bens adquiridos no mesmo

68

projeto, visto que existem equipamentos, entre eles, GPS, gravador de áudio, câmera digital, entre

69

outros, que constam no patrimônio do DQCI, mas nunca fizeram parte de itens encontrados nas

70

localidades desse setor, de modo que unicamente o Prof. Edson é responsável por localizar e

71

regularizar essas pendências de patrimônio, sendo agora a hora de cobrar oficialmente do Prof.

72

Edson providências para essa regularização. Como encaminhamentos a essa questão é apresentado

73

o posicionamento contrário do DQCI à remoção do Busão; a solicitação de que o Prof. Edson, com

74

a maior brevidade possível, regularize todo o patrimônio do projeto do Busão da Ciência, não só o

75

veículo Sprinter, mas todos os bens desaparecidos; que o Prof. Edson envie o projeto aprovado ao

76

Campus e que se busque um caminho de diálogo para que o Busão possa ser utilizado na finalidade

77

a que foi proposto. Na sequência o Prof. Marcelo iniciou a discussão da segunda situação relativa ao

78

Prof. Edson, que é a recusa do Prof. Edson José Wartha em ministrar disciplina no DQCI no

79

semestre de 2016.2. O Prof. Marcelo informou que no período de oferta de disciplinas para o

80

semestre de 2016.2 o mesmo entrou em contato com o Prof. Edson sobre a possibilidade dele

81

ministrar a disciplina PEQI porque com sua experiência ele poderia ajudar muito na elaboração dos

82

projetos de TCC, e tendo em vista o compromisso que ele assumiu perante o Colegiado e o

83

Conselho de Centro em continuar ministrando disciplinas no DQCI por conta de sua remoção para o

84

DQI de São Cristóvão. O Prof. Edson retornou o contato dizendo que seria muito complicado pois

85

estaria indo para Portugal, entre janeiro e março de 17, para capacitação, mas estaria apenas

86

aguardando liberação do DQI e de verba da CAPES. Tendo em vista essa situação o Prof. Marcelo

87

apresentou as considerações do Prof. Edson ao Conselho do DQCI em reunião anterior, informando

88

que não faria oferta ao Prof. Edson em 2016.2 pela possibilidade de seu afastamento e com receio

89

de deixar descoberta a disciplina por conta dessa saída durante o semestre. A Profa Valéria reforçou

90

o fato de que o Prof. Edson não poderia fazer nenhuma recusa tendo em vista o compromisso

91

assumido por conta da sua participação no edital de remoção. O Prof. Marcelo informou que o

92

principal problema neste caso é que com a publicação da portaria de remoção do Prof. Edson, o

93

mesmo deixou de fazer parte do sistema de controle acadêmico e administrativo do DQCI, ou seja,

94

nem mesmo a frequência docente do Prof. Edson poderia ser feita no SIGRH pelo chefe do DQCI e,

95

inclusive, a liberação para capacitação agora passou a ser avaliada pelo conselho do DQI e não mais

96

do DQCI, já que houve mudança da chefia imediata, o que configura claramente uma aberração no

97

processo de remoção, que tira a autonomia administrativa da unidade de origem do servidor

98

removido e limita consideravelmente a gestão das atividades acadêmicas, levando a um

99

considerável prejuízo da unidade, pela possibilidade de não cumprimento do que foi condicionado

100

no processo de remoção. Como encaminhamento a essa questão o Prof. Marcelo sugeriu enviar

101

memorando à direção do Campus e à PROGEP para que seja feita uma revisão da resolução que

102

regulariza os processos de remoção interna de docentes, já que o procedimento atual limita a

103

autonomia da unidade de origem do servidor removido no tocante ao cumprimento dos

104

condicionamentos, não permitindo a transferência do docente nos sistemas acadêmicos para a nova

105

unidade e garantindo a prioridade na oferta de componentes curriculares para a unidade de origem,

106

até que a vaga aberta seja preenchida. O Prof. Marcelo encerrou a discussão sobre este ponto de

107

pauta e colocou em regime de votação os seguintes encaminhamentos: o posicionamento contrário

108

do DQCI à remoção do Busão; a solicitação de que o Prof. Edson, com a maior brevidade possível,

109

regularize todo o patrimônio do projeto do Busão da Ciência, não só o veículo Sprinter, mas todos

110

os bens desaparecidos; que o Prof. Edson envie o projeto aprovado ao Campus e que se busque um

111

caminho de diálogo para que o Busão possa ser utilizado na finalidade a que foi proposto; o envio

112

de memorando à direção do Campus e à PROGEP para que seja feita uma revisão da resolução que

113

regulariza os processos de remoção interna de docentes, já que o procedimento atual limita a

114

autonomia da unidade de origem do servidor removido. Os encaminhamentos foram colocados em

115

regime de votação sendo aprovados por unanimidade pelo Conselho do DQCI. Quarto item de

116

pauta: Apreciação dos PADs do DQCI para o semestre 2016.2. A prof.ª. Renata deu o parecer

117

favorável aos PADs dos profs. Edinéia Tavares Lopes, Heloísa de Mello, Moacir dos Santos

118

Andrade e Victor Hugo Vitorino Sarmento. A prof.ª. Heloísa deu o parecer favorável aos PADs dos

119

profs. Ana Carla de Oliveira Santos, João Paulo Mendonça Lima, Marcelo Leite dos Santos, Renata

120

Cristina Kiatkoski Kaminsk, Tatiana Santos Andrade, Valéria Priscila de Barros e Iramaia Corrêa

121

Bellin. O PAD da prof.ª Ana Paula Gebelein Gervásio não foi preenchido pois a mesma encontra-se

122

afastada para tratar da saúde e a prof.ª Ivy Calandreli Nobre encontra-se afastada por licença de

123

interesses particulares, e no local onde se encontra ela não consegue acesso ao sistema. Todos os

124

PADs foram aprovados por unanimidade. Quinto Item de pauta: Apreciação da mudança de

125

coordenador de área do PIBID do curso de Química Licenciatura do DQCI. Como

126

consequência do afastamento para doutorado do prof. João Paulo que era o coordenador de área, há

127

a necessidade de substituição de coordenação de área, então foi feita uma consulta com os

128

professores Renata, Heloísa e Moacir, se algum deles teriam interesse em atuar como coordenador

129

de área, apesar de ser uma decisão de conselho. Também houve uma reunião de coordenadores de

130

área em exercício, com a presença da profª. Valéria, prof. Marcelo e a profª. Edinéia como

131

representante da área de ensino e que, inclusive, ela se colocou como candidata, tendo em vista que

132

ela recuou a indicação de gestora institucional do Pibid, nessa reunião discutiu-se a necessidade de

133

decidir o representante de área do departamento. O prof. Marcelo pediu que fosse enviado o

134

encaminhamento dessa reunião de coordenação de área e a profª. Edinéia mandou um ofício,

135

informando todo o ocorrido, a referida profª. leu o ofício e, como os demais professores não

136

demonstram interesse em ser coordenador de área, o prof. Marcelo colocou em regime de votação o

137

nome da profª. Edinéia, já que ela se indicou, sendo assim aprovada. Sexto item de pauta:

138

Apreciação do pedido de criação do grupo de pesquisa em química de Itabaiana GPQUIT. O

139

Professor Marcelo informou ao conselho que o Prof. Victor enviou através do sistema SIGAA,

140

proposta de criação do grupo de pesquisa em química de Itabaiana GPQUIT. Na sequência, o Prof.

141

Marcelo apresentou aos membros do conselho as informações relativas ao grupo de pesquisa, como

142

participantes e linhas de pesquisa. Além disso, informou que, para proceder à aprovação do pedido é

143

necessário o preenchimento da declaração de unicidade, que afirma não existir grupo de pesquisa

144

semelhante cadastrado pela UFS. O Prof. Victor assumiu a palavra e prestou os devidos

145

esclarecimentos, inicialmente sobre a necessidade dessa apreciação do pedido de criação de grupos

146

de pesquisa na UFS, por conta de uma nova resolução da UFS visando organizar esse processo.

147

Adicionalmente, o Prof. Victor prestou o esclarecimento de que não há nenhum grupo de pesquisa

148

criado anteriormente com essas características, apesar de uma tentativa que houve anteriormente no

149

DQCI, a mesma não foi efetivada. O pedido de criação do grupo de pesquisa em química de

150

Itabaiana GPQUIT foi colocado em regime de votação sendo aprovado por unanimidade. Sétimo

151

Item de Pauta. O que ocorrer. Não houve o que ocorrer. Nada mais havendo a tratar, o chefe

152

Marcelo Leite dos Santos agradeceu o comparecimento dos membros do Conselho, declarando

153

encerrada a reunião, e para constar, eu Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, lavrei a presente ata,

154

que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. Campus “Prof. Alberto Carvalho”, 13

155

de fevereiro de 2017.

