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Universidade Federal de Sergipe
Campus “Prof. Alberto Carvalho”
Departamento de Química
Ata da 7ª Reunião do Conselho do Departamento de Química, realizada no dia 9 de agosto de
2016.
Às nove horas do dia nove de agosto 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:
Iramaia Corrêa Bellin, João Paulo Mendonça Lima, Moacir dos Santos Andrade, Renata Cristina
Kiatkoski Kaminski, Victor Hugo Vitorino Sarmento e Marcelo Leite dos Santos, a técnica de
laboratório Tamires Santos Rosa. A falta da professora Valéria Priscila de Barros foi justificada por
ela está num curso de capacitação. A professora Edinéia Tavares Lopes estava em gozo de férias. A
professora Ana Paula Gebelein Gervásio encontrava-se em afastamento por motivo de saúde. A
professora Heloisa de Melo estava afastada para capacitação. O prof. Marcelo Leite dos Santos deu
início à reunião. Primeiro Item de pauta: Informes; A técnica Tamires informou a realização de
uma assembleia realizada no mesmo dia sobre a paralisação dos servidores técnicos. O prof.
Marcelo também expôs o convite para um evento a ser realizado no auditório do campus com o
tema “Campo Limpo”. Houve o alerta da segurança no Campus, já que os vigilantes encontraram
portas abertas de laboratórios no bloco C. Comentou também sobre a semana acadêmica que será
realizada entre o dia 17 a 21 de outubro do corrente ano e que o PIBIX e PIBIC irão apresentar
atividades no campus de Itabaiana. Falou sobre o processo seletivo para professor efetivo para
substituir o prof. Edson José Wartha que terá resultado final novamente apreciado no conselho do
centro. Foi feito o Convite para comemoração dos 10 anos do Campus. Outro item importante é a
portaria sobre o atestado médico dos alunos que deve ser entregue diretamente ao professor. Existe
também uma movimentação acerca das insalubridades que deve ser verificada por cada servidor. E
também comunicou que foi feita a distribuição de técnicos por laboratórios e o dimensionamento do
quadro técnico administrativo. Segundo item de pauta: Aprovação da ata da 5ª Reunião
Ordinária do Conselho de 2016. Ata aprovada por unanimidade. Terceiro Item de pauta:
Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de 2016. Ata aprovada por
unanimidade. Quarto Item de pauta: Aprovação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária do
Conselho de 2016. Ata aprovada por unanimidade. Quinto Item de pauta: Atualização do
quadro de docentes; O quadro de docentes do DQCI, efetivos e substitutos, foi atualizado com
seus nomes, telefones e endereços de email, sendo, por fim, aprovado por unanimidade para ser
encaminhado à direção do campus. Sexto Item de pauta: Apreciação dos horários dos técnicos
de laboratório; foi apresentado um quadro com os horários dos técnicos de laboratório para o
semestre de 2016.1, quadro este sujeito a alterações, além disso foram apresentados os horários de
trabalho individuais das técnicas Raquel Estevez e Tamires Santos Rosa, informadas a afixar tais
horários nas portas dos laboratórios. Os horários previstos pelos técnicos de laboratórios foram
apreciados e aprovados por unanimidade. Sétimo Item de pauta: Alteração de responsáveis por
patrimônios de localidades do departamento; Tendo em vista a mudança do quadro de técnicos e
afastamentos de professores foi necessária a alteração dos responsáveis pelo patrimônio das
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localidades do DQCI. Os novos responsáveis por cada localidade foram apresentados ao conselho
em uma lista que foi aprovada por unanimidade, em seguida encaminhada ao DIPATRI por
memorando eletrônico. Oitavo Item de pauta: O que ocorrer; foi comentado sobre o caso da
Prof.ª Ana Paula que vai ter que passar por avaliação de uma junta médica, pois a mesma quando
conseguiu um afastamento de 4 meses foi avalaida por uma junta médica, então no momento é
necessário passar por outra, sendo sua situação de afastamento a ser definida por esta avaliação que
deve ser realizada nas próximas semanas. Nada mais havendo a tratar, o Prof. 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”, 09 de agosto de
2016.
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