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Universidade Federal de Sergipe
Campus “Prof. Alberto Carvalho”
Departamento de Química
Ata da 10ª Reunião do Conselho do Departamento de Química, realizada no dia 08 de
novembro de 2016.
Às onze horas do dia oito de novembro de dois mil e dezesseis, reuniu-se na Sala da Secretaria do

6

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

7

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

8

Marcelo Leite dos Santos, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, Valéria Priscila de Barros, Victor

9

Hugo Vitorino Sarmento, Moacir Andrade dos Santos e o representante discente Albert Silva da

10

Exaltação. O prof. João Paulo Mendonça Lima está em gozo de férias e as profªs. Iramaia Correa

11

Bellin e Heloisa de Mello também estão em férias, mas a Profa Iramaia compareceu como

12

convidada. A Profa Edinéia Tavares Lopes justificou sua ausência. A representante dos técnicos

13

administrativos, Tamires Santos Rosa, não compareceu por estar em greve. A Profa Ana Paula

14

Gebelein Gervásio faltou sem justificativa. O Chefe do departamento, prof. Marcelo Leite dos

15

Santos, deu início à reunião. Primeiro Item de pauta: Informes; A Professora Iramaia informou

16

que está pedindo remoção para São Cristóvão, mas continua assumindo as atividades para até que o

17

professor a ser contratado em seu lugar assuma suas funções. A profª. Valéria falou que entrou em

18

contato com a profª. Ivy para saber se ela tem interesse de voltar ao departamento e a resposta dela

19

foi sim, então o prof. Marcelo orientou que é bom documentar essa decisão dela. O Prof. Victor

20

comentou sobre a votação do Conselho de Pesquisa e do COMPIBIC que será realizada no dia

21

09/11/2016 e que inclusive a profª. Renata é candidata. Prof. Marcelo lembrou aos demais

22

professores que a profª. Renata está ajudando a fazer algumas atividades no sistema, para ajudá-lo e

23

ele também falou que infelizmente, ele precisou entrar no sistema e mudar as férias de alguns

24

professores, devido ao calendário acadêmico e que qualquer erro observado os professores

25

remarquem e comuniquem a ele para ele poder homologar novamente, ele também informou que o

26

pregão eletrônico está em aberto para fazer pedidos de vidrarias para o laboratório e quem quiser

27

fazer a lista do que necessita para as aulas é somente entregar para que o pedido seja feito. Prof.

28

Marcelo falou sobre o processo do concurso para substituir o prof. Edson e que não sabe ainda qual

29

foi o resultado do recurso solicitado por um dos candidatos reprovados e, que assim que o processo

30

chegar aqui, ele vai tomar ciência e agilizar o mais rápido possível para resolver e, apenas para

31

deixar claro sobre a situação do prof. Edson, ele continua sendo prof. do departamento, apenas ele

32

não tem controle dele pelo sistema, como no caso de sua liberação para o afastamento, ele também

33

falou sobre insalubridade, da qual eles ainda podem questionar para tentar reaver os 20% de

34

insalubridade, mas que a comissão do DQCI precisa procurar saber todos os trâmites legais para que

35

possam tentar resolver o problema, ele ainda comentou sobre o documento de um professor que está

36

pedindo redistribuição de Pernambuco, Prof. Luciano Evangelista Fraga, para o campus de

37

Itabaiana e que ele vai procurar todos os trâmites legais para seguir, para poder resolver a situação e

38

que não irá privilegiar ninguém neste processo, mas tomará as medidas necessárias para encaminhar

39

a solicitação do referido professor. Segundo Item de pauta: Aprovação de Ata da 8ª Reunião

40

Ordinária do Conselho de 2016; O professor Marcelo colocou a ata em regime de votação e foi

41

aprovada. Terceiro Item de Pauta: Aprovação de Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de

42

2016; O professor Marcelo colocou a ata em regime de votação e foi aprovada. Quarto Item de

43

Pauta: Apreciação do Ad referendum de ação de extensão “III SEMAC – Práticas

44

integrativas, complementares e populares de saúde”; O professor Marcelo informou que quem

45

solicitou esse ad referendum foi a Profª. Ana Rocha, devido a semana acadêmica e que no caso,

46

pediu a presença dos professores na semana acadêmica, e que em regime de votação foi aprovado.

47

Quinto Item de Pauta: Apreciação do Ad referendum de ação de extensão “26º Encontro de

48

Iniciação Científica”; O professor Marcelo informou que Ad referendum foi pedido pelo prof.

49

Victor Hugo Vitorino Sarmento, pois como ele é prof. do departamento deve pedir a aprovação da

50

participação do evento, mesmo quando o próprio é o que está organizando o evento, então em

51

regime de votação foi aprovado. Sexto Item de Pauta. Apreciação do Ad referendum de

52

autorização de ação de extensão “Cine Cebola (IV SEBITA)”; o professor Marcelo informou

53

que esse Ad referendum foi pedido pela profª Heloisa de Mello e ele pediu que tomem cuidado em

54

relação aos eventos para que as ações conjuntas se tornem uma única ação de extensão, lembrando

55

que depois deve ser feito um relatório e dar o parecer sobre a ação de extensão, ele colocou em

56

regime de votação e foi aprovado. Sétimo Item de Pauta. Apreciação do calendário de reuniões

57

do DQCI, para o período de 2016.2”. O prof. Marcelo trouxe uma proposta de calendário que é a

58

seguinte: 05/12/2016; 09/01/2017; 13/02/2017; 13/03/2017; 03/04/2017, ás 14 horas, então ele

59

colocou em regime de votação e foi aprovado. Oitavo Item de Pauta: O que ocorrer. O prof.

60

Marcelo expôs sobre a questão do destilador e da resistência, que estão tentando comprar, pois estão

61

produzindo água com biologia e São Cristóvão, já em relação a resistência foi feita a primeira mais

62

fraca, no valor de R$50,00 e foi paga com o dinheiro do projeto da profª. Renata e a resistência

63

maior fica no valor de R$190,00, então o prof. Marcelo deu a ideia dos professores que se

64

encontram na reunião se juntarem e pagarem, já a profª. Iramaia deu a ideia de incluir todos, já que

65

todos usufruem dos laboratórios. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Marcelo, agradeceu o

66

comparecimento dos membros do Conselho, declarando encerrada a reunião, e para constar, eu,

67

Carmen de Almeida Santos Batista, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será

68

assinada pelos presentes. Campus “Prof. Alberto Carvalho”,8 de novembro de 2016.

