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Ata da 7ª Reunião do Colegiado do Departamento de Química, realizada no dia 09 de agosto
de 2016.
Às dez horas e meia 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 Colegiado do Departamento de Química. Estiveram presentes os
professores: Iramaia Corrêa Bellin, João Paulo Mendonça Lima, Moacir dos Santos Andrade, Victor
Hugo Vitorino Sarmento, Marcelo Leite dos Santos, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, vice chefe
do departamento e como convidada, a técnica de laboratório Tamires Santos Rosa. Justificou-se a
falta da Prof.ª Valéria Priscila de Barros que se encontra em um curso de capacitação. O Chefe do
departamento, prof. Marcelo Leite dos Santos, presidiu a reunião solicitando a inclusão de um ponto
de pauta, que foi incluído como o 5º ponto “5) Apreciação do pedido de mudança na orientação do
TCC em grupo para individual dos estudantes Fernanda da Costa Lima e Wellington Santos Rocha,
conforme Art. 11 da Resolução 55/2010 CONEPE”, em seguida dando início à reunião. Primeiro
item de pauta: Informes. A prof.ª Renata informou sobre a próxima reunião do NDE que será
realizada no dia 16 de agosto de 2016 às 14:00 h. O prof. Marcelo deu as boas vindas à Carmen,
funcionária terceirizada que está prestando apoio na secretaria do DQCI. Informou que na próxima
reunião que será no mês de setembro vai ser apresentada as disciplinas para oferta no período
2016.2. Falou também em relação à prorrogação do contrato de substituta da Prof. Ana Carla,
justificando a prorrogação pelo afastamento do prof. Edson José Wartha. Informou sobre o
Memorando do DELIB que estipula o prazo final para janeiro de 2017 e, por último, informou que
as técnicas em assuntos educacionais Fernanda e Raíssa já tem conhecimento sobre o PPCS, sendo
assim podem dar apoio ao departamento. Informou ainda que já está disponível no SIGAA o
resultado da avaliação docente por discentes, estando o DQCI com pontuação 18,75, acima da
média da UFS de 18,40 pontos. Segundo item de pauta: Aprovação da Ata da 5ª reunião do
Colegiado de 2016. Ata aprovada por unanimidade. Terceiro item de pauta: Aprovação da Ata
da 6ª reunião do Colegiado de 2016. Ata aprovada por unanimidade. Quarto item de pauta:
Apreciação dos pareceres de processo de Aproveitamento de Disciplinas. Foram lidos os
seguintes pareceres de aproveitamento de disciplinas: Relator Prof. João Paulo Mendonça Lima,
Estudante Interessada Heloise Helene Morais Teles (Matrícula 200920007826), que apresentou
parecer favorável para o aproveitamento da disciplina pretendida Ferramentas Computacionais para
o Ensino de Química (QUII0104) e indicou que a equivalência do componente curricular
Legislação e Ensino (EDUI0018) para Estrutura e Funcionamento do Ensino (EDUI0022) seja
apreciada pelo colegiado do curso do Departamento de Educação; Relator Prof. Victor Hugo
Vitorino Sarmento, Estudante Interessada Andresa da Costa Passos (Matrícula 201410127730), que
apresentou parecer favorável ao aproveitamento da disciplina pretendida Química Experimental
(QUII0049); Relator Prof. Marcelo Leite dos Santos, Estudantes Interessados Adriano dos Santos
(Matrícula 201020012482) e Rinaldo Mendonça Silva (Matrícula 201020009628), que apresentou
parecer favorável ao aproveitamento da disciplina pretendida Introdução à Estatística (MATI0053).
Os pareceres dos relatores foram colocados em regime de votação que foram aprovados por
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unanimidade. Ainda neste ponto de pauta foi lido o parecer do DEAPE, para ciência do colegiado e
posteriormente dos estudantes, sobre a impossibilidade de contemplar a equivalência entre a
disciplina cursada Quimiometria (QUII0088) e a pretendida Introdução à Estatística (MATI0053)
dos estudantes Dayna Fernanda dos Santos Sousa (Matrícula 201020009652), Marcos Antônio
Nascimento (Matrícula 200920011820) e Josivan de Almeida Silva (Matrícula 201020009784).
Quinto item de pauta: Apreciação do pedido de mudança na orientação do
TCC em grupo para individual dos estudantes Fernanda da Costa Lima e Wellington Santos
Rocha, conforme Art. 11 da Resolução 55/2010 CONEPE. O professor Marcelo trouxe a questão
sobre o trabalho de conclusão de curso realizado em dupla de sua orientação e que ele já pôde
perceber que um dos componentes não está efetivamente realizando seu trabalho. Para evitar
problemas ao final do TCC durante a fase de defesa dos trabalhos o professor solicitou ao colegiado
a separação da dupla, conforme Art. 11 da Resolução 55/2010 CONEPE, assumindo a orientação
dos dois componentes de forma separada, mas mantendo cada um em temas muito próximos do
projeto definido. Frente ao exposto a solicitação foi colocada em regime de votação que foi
aprovada por unanimidade. Sexto item de pauta: O que ocorrer. Professor Marcelo relatou sobre
um problema que vem acontecendo com uma turma regular do departamento, que está sem
professor, a disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino, ele tentou todas as possibilidades para
resolver o problema. Entrou em contato com a Chefe do departamento de Educação, já que é este o
departamento que oferta tal disciplina, mesmo assim a professora não conseguiu resolver, já que
nenhum professor do departamento quer lecionar no período atual mais esta disciplina no turno
matutino e então ele levou o caso para a Coordenação de Curso do Campus, que inicialmente deu a
ideia de tentar abrir uma vaga para professor voluntário. Ele também expôs um memorando enviado
pelo Pró-reitor de Graduação pedindo a abertura de uma turma para um discente de São Cristóvão,
sendo este aluno do ano de 2002. Nada mais havendo a tratar, o chefe Marcelo Leite dos Santos
agradeceu o comparecimento dos membros do Colegiado, 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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