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Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento de Química, realizada no
dia 07 de março de 2017.
Às quatorze horas do dia sete de março 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:
Heloísa de Mello, Iramaia Corrêa Bellin, Marcelo Leite dos Santos, Moacir dos Santos Andrade,
Valéria Priscila de Barros, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski e Victor Hugo Vitorino Sarmento.
Também esteve presente a representante técnica Tamires Santos Rosa e o representante discente
Albert Silva da Exaltação. O Prof. João Paulo Mendonça Lima e a Profa. Ana Paula Gebelein
Gervásio encontram-se afastados. A Profa. Edinéia Tavares Lopes está em gozo de férias. 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 resultado final do processo
seletivo para professor substituto do edital nº 02/2017 para a matéria de ensino de Química
Analítica. O Professor Marcelo passou a palavra para a presidente da banca, Profa Valéria Priscila
de Barros, e para os demais membros da banca, Profa Renata Cristina Kiatikoski Kaminski e Prof
Victor Hugo Vitorino Sarmento, para fazer os comentários sobre a seleção, para posterior discussão
e apreciação do resultado final do certame. A Profa Valéria fez uma síntese de todo o processo,
informando que dos 17 candidatos somente estiveram presentes 6, que todas as provas didáticas
foram realizadas no dia de ontem 06/03/17 a partir das 8:30h, e que as notas com relação as provas
didáticas foram: Danielle Barros Santos (52,17), Tatiane Regina Albarici (70,03), Paloma Santana
Prata (47,93), Tarcisio Silva de Almeida (76,33), Bruno Barboza Cunha (70,13) e Daniela Kubota
(59,57). Os três candidatos com médias inferiores a (70,00) setenta pontos foram eliminados, a
saber, Danielle Barros Santos, Paloma Santana Prata e Daniela Kubota. No dia de hoje 07/03/17 foi
feita a avaliação das provas de títulos para os três candidatos aprovados na prova didática, tendo
como resultado: Tatiane Regina Albarici (44,80), Tarcisio Silva de Almeida (50,50) e Bruno
Barboza Cunha (57,80). A Profa Valéria, presidente da banca, lembrou que a prova didática tem
peso 6 e a de títulos peso 4, sendo assim, o resultado final ficou: 1º classificado Tarcisio Silva de
Almeida (66,00), 2º classificado Bruno Barboza Cunha (65,20) e 3ª classificada Tatiane Regina
Albarici (59,94). O Prof. Marcelo abriu a discussão para os demais membros do conselho para
comentários e dúvidas, não sendo apresentada nenhuma colocação adicional. O resultado final e as
demais informações sobre o processo seletivo para contratação de professor substituto para a
matéria de ensino de Química Analítica (edital nº 02/2017) foram colocados em regime de votação
sendo aprovadas 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 Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada
será assinada pelos presentes. Campus “Prof. Alberto Carvalho”, 07 de março de 2017.

