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Universidade Federal de Sergipe
Campus “Prof. Alberto Carvalho”
Departamento de Química
Ata da 8ª Reunião do Conselho do Departamento de Química, realizada no dia 06 de
setembro de 2016.
Às nove horas e meia do dia seis de setembro de dois mil e dezesseis, 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: João Paulo Mendonça Lima, Moacir dos Santos Andrade, Renata Cristina Kiatkoski
Kaminski e Valéria Priscila de Barros, Heloisa de Melo, Ana Paula Gebelein Gervásio, Edinéia
Tavares Lopes, Iramaia Correa Bellin, Victor Hugo Vitorino Sarmento, a técnica de laboratório
Tamires Santos Rosa, e como convidada a técnica de laboratório Luiza Maria Ramos dos Santos. O
professor Marcelo deu início à reunião. Primeiro Item de pauta: Informes; O professor Marcelo
solicitou a exclusão de um ponto de pauta e a inclusão de um novo ponto de pauta. A profª. Edinéia
informou que ela se encontra como coordenadora de gestão do PIBID e a profª. Gicélia como
coordenadora institucional do PIBID que quando fizerem a prestação de contas, elas vão inverter as
coordenações, e por esse motivo ela vai precisar ficar mais ausente no Campus para participar das
reuniões para resolver problemas do PIBID e aproveitou também que está fazendo um novo curso
de graduação e que já informou a procuradoria da UFS, para não haver problemas futuros. A profª.
Heloisa aproveitou para dizer que também está fazendo um novo curso de graduação. O prof. João
Paulo disse que foi cortado 10% da insalubridade dele e que ele vai requerer os 10%. A profª.
Heloísa que o dela também foi cortado a insalubridade quando ela pediu o afastamento e que ela
recorreu, porque lá também ela estava em laboratório, mas que até agora não conseguiu reaver. A
técnica Tamires informou que vai participar de um evento, mas que já deixou tudo certo no
laboratório para não ter problemas. Marcelo avisou que entrou em contato com o DRS, para saber
do processo de abertura do concurso para a vaga do prof. Edson e o DRS informou que já encerrou
o processo, mas que o departamento pode pedir a reabertura para ser mais rápida a seleção do que
abrir um novo concurso. A profª. Edinéia disse que próxima sexta-feira estará em trabalho de campo
pelo PPGECIMA e que em outubro ela estará afastada para participar do SEMIEDU que é realizado
em Cuiabá-MS e o prof. Victor também informou ele participará de um evento no dia 30 de
setembro. Segundo item de pauta: Aprovação da ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de
2016. A ata foi aprovada por unanimidade. Terceiro Item de pauta: Apreciação do PAD 2016.1
da profª. Ana Paula Gebelein Gervásio; O prof. Marcelo reabriu o PAD 2016.1 da profª. Ana
Paula para que ela pudesse preencher, ela preencheu e o prof. Marcelo apresentou o PAD dela e
colocou em regime de votação e foi aprovado. Ele informou que procurou saber sobre o PAD da
profª. Ivy e informaram que ele apenas precisa informar que ela se encontra afastada. Quarto Item
de pauta: Apreciação do pedido de doação ou empréstimo de materiais de laboratório feito
pelo DQI (São Cristóvão); Prof. Marcelo mostrou um memorando que ele recebeu do DQI
fazendo a solicitação de uma lista de materiais de laboratório para doar ou para emprestar, que
segundo eles sabem que tem aqui em grande quantidade, pois alguns professores e técnicos que já
passaram por aqui os informaram. Então o prof. Marcelo sugeriu que atendesse o pedido deles em

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

parte, pois a realidade do departamento não é bem essa de ter todos os materiais que eles colocaram
na lista em grande quantidade. A profª. Heloísa informou que quando ela precisou de reagentes eles
cederam todos os necessários, mas que resolveram tudo entre conversa sem necessidade de um
documento oficial. A sugestão que o prof. Marcelo deu foi aprovada. Quinto Item de pauta:
Apreciação do Ad referendum de autorização da ação de extensão “Educação Intercultural:
antecedentes perspectivas teóricas práticas e metodológicas”; O professor Marcelo explicou que
é uma ação coordenada pela professora Edinéia e explicou que todas as ações de extensões devem
ser aprovadas pelo Conselho ou o coordenador do curso pode aprovar por meio de ad referendum e
que no caso dele ele prefere que seja através do Conselho, somente se ocorrer de algum caso que
necessite urgência, pois assim todos aprovam e ficam sabendo o que está acontecendo. A profª.
Edinéia explicou que é um projeto de extensão ligado ao PPGECIMA que vai trabalhar com a
interculturalidade e ensino de ciências, a ação de extensão foi aprovado por unanimidade. Sexto
Item de pauta: Apreciação da autorização da ação de extensão “IV Semana de Biologia de
Itabaiana”; O professor Marcelo comentou que em novembro vai ocorrer o evento de Biologia
(SEBITA) com a participação do prof. Moacir e colocou em regime de votação onde todos
aprovaram a participação do professor nessa ação de extensão de biologia. Sétimo Item de pauta:
Apreciação da autorização da ação de extensão “III Escola de Química UFS/UFSCAR; O prof.
Marcelo comentou sobre mais uma ação de extensão que vai ocorrer no mês de dezembro no
departamento de química da UFS em São Cristóvão, dessa vez com a participação da profª Valéria,
onde ele colocou em aprovação a participação da professora e foi aprovada por unanimidade.
Oitavo Item de pauta: Apreciação do pedido da servidora técnica de laboratório Luiza Maria
Ramos para liberação às sextas-feiras para finalização das suas atividades de mestrado; O
prof. Marcelo apresentou o cronograma de faltas da técnica de laboratório Luiza às sextas-feiras por
conta das atividades do mestrado dela, então ela explicou que precisa faltar essas sextas para poder
concluir as atividades do mestrado, que ela já vinha tentando no tempo vago dela, mas que
infelizmente não está sendo o suficiente e que já deixou tudo organizado com os demais técnicos
para que não venha a atrapalhar aula alguma. No cronograma que vai à aprovação do Conselho é
que essas faltas comecem na próxima sexta-feira, ou seja, dia 09 de setembro e vá até o dia 04 de
novembro, essa é a previsão. Nono Item de pauta: Apreciação do PAD 2016.1 do prof. Moacir
dos Santos Andrade; O prof. Marcelo reabriu o PAD 2016.1 para o prof. Moacir atualizar as
atividades deles no PAD, e colocou em regime de votação o qual foi aprovado por todos. Décimo
item de pauta: Definição do (a) coordenador (a) do Encontro Estadual de Química
(ENESQUIM) 2017; O prof. Marcelo colocou em aberto para quem quer ser o coordenador do
Enesquim de 2017, lógico que contando com o apoio dos colegas e a profª. Iramaia se dispôs a ser a
coordenadora. O prof. Marcelo colocou em regime de aprovação e todos concordaram com a
indicação. Décimo primeiro item de pauta: O que ocorrer; O prof. Marcelo colocou que está
esperando uma autorização para ir ao museu com os alunos do PIBID na próxima sexta, saindo essa
liberação, ele não dará aula. Nada mais havendo a tratar, o prof. 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”, 06 de setembro de 2016.
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