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Universidade Federal de Sergipe
Campus “Prof. Alberto Carvalho”
Departamento de Química
Ata da 6ª Reunião do Conselho do Departamento de Química, realizada no dia 5 de julho de
2016.
Às nove horas e meia do dia cinco de julho 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 e Valéria Priscila de Barros, a técnica de laboratório Tamires
Santos Rosa, a assistente administrativa Vanessa Moraes Cabral, e como convidada a técnica de
laboratório Raquel Estevez Rocha e as profs.ª Ana Carla de Oliveira Santos. A profa. Edineia
Tavares Lopes se encontra afastada para Pós-doutorado, a prof.ª Heloísa de Melo encontra-se
afastada para capacitação e o prof. Marcelo leite dos Santos encontra-se de férias. Devido as férias
do chefe do departamento, prof. Marcelo Leite dos Santos, a prof.ª Renata Cristina Kiatkoski
Kaminski deu início à reunião. Primeiro Item de pauta: Informes; O prof. João Paulo solicitou a
inclusão do ponto de pauta “Transferência de bens do laboratório de Ensino de Química”, a
técnica de laboratório Tamires informou que foi no prédio da prefeitura da universidade conversar
com o pregoeiro para prosseguir com a licitação de compras dos reagentes do departamento, o
pedido de licitação já foi realizado e o mesmo informou que agora só acompanhar o processo pelo
sistema; A prof. Tatiana informou que ela e a prof. Ana Carla irão se ausentar no período de 25/07 a
29/07 para participar do ENEQ 2016, que irá acontecer em Florianópolis. A prof. Renata informou
que o departamento recebeu um memorando relativo a férias, em que determina que a partir do dia
18/01/2017 as férias sejam suspensas, de modo a não prejudicar as atividades curriculares; outro
informe é sobre a abertura do PAD, que deverá ser preenchido até 08/07; Um outro informe é uma
recomendação do ministério público sobre a formação de bancas examinadoras para processo
seletivo, que sejam observados os seguintes impedimentos: ter relação de parentesco de até 3º grau,
ter relação de amizade ou inimizade, ser cônjuge ou ex-cônjuge, ser sócio em atividade profissional
e/ou ter relacionamento profissional acadêmico; Segundo item de pauta: Aprovação da ata da 5ª
Reunião Ordinária do Conselho de 2016. Devido a problemas com o envio da convocatória e
pontos de pauta da 6ª Reunião do DQCI, a ata da 5ª reunião não foi enviada junto com a
convocatória, sendo assim os professores não puderam ler a ata para sua devida aprovação. A ata
será submetida à aprovação na 7ª reunião do DQCI. Terceiro Item de pauta: Aprovação do
resultado final do concurso para professor efetivo do DQCI na matéria de Ensino de Química
(Edital Nº 004/2016); a prof.ª Renata leu a ata da reunião, relativa a avaliação final da banca
examinadora do concurso para provimento do cargo de professor adjunto com dedicação exclusiva
na matéria de Ensino de Química, edital nº004/2016. A banca examinadora composta por: prof. Dr.
Edson José Wartha (presidente), prof. Dr. Marcio Andrei Guimarães e prof. Dr. Agnaldo Arroio,
procedeu à avaliação final de todas as provas do concurso, tendo sido apurado, após feita a média
ponderada das notas de todas as provas dos candidatos, tendo como resultado: candidato Ângelo
Franklin Pitanga, média final ponderada 74,69 e candidata Tatiana Santos Andrade, média final
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ponderada 58,71; O candidato Ângelo Franklin Pitanga foi desclassificado por ter obtido nota
inferior a 70,0 na prova de projeto em conformidade o art.40 da resolução nº23/2007/CONSU; e a
candidata Tatiana Santos Andrade foi desclassificada por ter obtido notas inferiores a 70,0 pontos
nas provas de projeto e didática. Resultado aprovado por unanimidade. Quarto Item de pauta:
Apreciação da dispensa no Edital do Concurso da exigência do título de doutor, conforme
resolução Nº 23/2013/CONSU; Conforme a resolução 23/2013/2013, fica autorizado nos casos em
que não houver candidato inscrito com o título de doutor, a substituição pelo título de mestre, ou na
área de conhecimento em que houver carência de detentores da titulação de doutor, poderá
substituir a exigência mínima de título de doutor para por outro título mediante justificativa
fundamentada. Após discussão do conselho sobre a resolução e a necessidade da contratação do
novo docente, verificamos que: A área de Educação em Química é a mais nova entre as áreas da
Química mais tradicionais (como a Analítica, Orgânica, Físico-Química e Inorgânica). Esse
desenvolvimento tardio e o baixo número de programas de Pós-Graduação com foco em linhas de
pesquisa na área de ensino de Química não supre a necessidade de Doutores necessários para
preenchimento de vagas, com titulação de doutor, em todo o país; Instituições de Ensino Superior
Públicas localizadas no Nordeste abriram editais nos últimos cinco anos para a área de Ensino de
Química e só conseguiram preencher com professores com titulação de Mestre. Como exemplo,
destaca-se os casos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS), Universidade Federal de Alagoas (UFAL – Campus de Maceió), Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE – Campus de Caruaru) e Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia (UFRB). Na Universidade Federal de Sergipe (UFS) as últimas contratações para a área de
Ensino de Química nos Departamentos de Química do Campus de Itabaiana e São Cristóvão
conseguimos professores apenas com titulação de Mestre (Edinéia Tavares Lopes, Edson José
Wartha, Erivanildo Lopes Silva, João Paulo Mendonça Lima e Marlene Rios Melo). Ressalta-se
ainda que recentemente dois concursos foram realizados pela Universidade Federal de Sergipe para
preenchimento de vaga de professor Doutor na Matéria de Ensino de Química. O Edital nº 025/2015
que prevê uma vaga para o Departamento de Química do Campus de São Cristóvão teve apenas um
aprovado e mesmo assim a candidata não tomou posse. Em relação ao Departamento de Química do
Campus de Itabaiana foi aberto o Edital 004/2016 e o mesmo não teve candidatos aprovados. Neste
sentido e levando em consideração que abertura de Edital para o nível de mestrado irá possibilitar
uma ampla concorrência e uma seleção mais qualificada de candidatos, solicitamos autorização de
abertura de concurso com titulação de Mestre. O pedido de abertura com titulação de Mestre foi
aprovado por unanimidade. Quinto Item de pauta: Apreciação do plano quinquenal do DQCI
para o período 2016-2021; A prof. Renata colocou o plano quinquenal 2016-2021 para aprovação
e lembrou que o plano quinquenal é uma previsão dos afastamentos para os próximos anos, os
afastamentos previstos nesse plano são: Prof.ª Valéria Priscila de Barros afastamento para pósdoutorado em 2021.1 e 2021.2, prof. João Paulo Mendonça Lima afastamento para doutorado de
2016.2 a 2018.2, prof. Victor Hugo Vitorino Sarmento afastamento para pós-doutorado em 2017.1 e
2017.2, prof.ª Ivy Calandreli Nobre licença sem vencimento de 2016.1 a 2017.2, prof.ª Iramaia
Correa Bellin afastamento para pós-doutorado em 2020.1 e 2020.2, prof. Marcelo Leite dos Santos
afastamento para pós-doutorado em 2019.1 e 2019.2, prof.ª Ana Paula Gebelein Gervasio
afastamento para pós-doutorado em 2019.1 e 2019.2, prof.ª Heloísa de Mello afastamento para pósdoutorado em 2020.1 e 2020.2; e as licenças para capacitação de 3 meses: prof. Heloísa de Mello
em 2016.1, prof. Marcelo Leite dos Santos em 2016.2, prof.ª Renata Cristina Kiatkoski Kaminski
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em 2021.2, prof. Moacir em 2021.1 e prof.ª Valéria em 2018.1. O plano foi aprovador por
unanimidade. Sexto Item de pauta: Definição dos pareceristas dos PADs do DQCI 2016.1; é
necessário a definição de três pareceristas para avaliação do PAD 2016.1. A prof. Iramaia, a prof.
Renata e o prof. Moacir se disponibilizaram para serem os pareceristas; houveram 6 votos a favor
para essa formação dos pareceristas e um contra, sendo assim, foi aprovado a definição dos
pareceristas pelo voto da maioria. Sétimo Item de pauta: Solicitação de liberação dos alunos do
curso para participação no evento ENCONTRO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA entre 02 a 04 de agosto no Campus de São Cristóvão (ponto
sugerido pela Prof.ª Edinéia); A prof. Edinéia solicitou a liberação dos alunos do curso para
participação no evento ENCONTRO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA, que será realizado entre 02 e 04 de agosto no campus São Cristóvão, sobretudo os
alunos da disciplina estágio supervisionado em ensino de Química II. Após as discussões do
conselho, principalmente pelo grande número de feriados e eventos que estão ocorrendo, definiram
que só haverá a liberação dos alunos para participação do evento, mediante a comprovação da
inscrição no evento, sem prejuízos das atividades. Encaminhamento aprovado por unanimidade.
Oitavo Item de pauta: Apreciação das mudanças de salas de aula do DQCI para o semestre
2016.1; as requisições de mudanças de sala de aula deverão ser enviadas para o e-mail do
departamento, até a quinta-feira 07/07, pois a chefe do departamento da SEAP, informou que
enviará um memorando solicitando todas as mudanças desejadas, e que essas solicitações só podem
ser feitas até 08/07. Nono Item de pauta: Transferência de bens do laboratório de Ensino de
Química (ponto solicitado pelo prof. João Paulo; O prof. João Paulo solicitou autorização para
fazer a transferência de uma mesa de reunião e um birô, para fazer doação para algum setor da UFS
que tenha interesse, pois o laboratório de ensino está com muita coisa que não está cabendo. As
transferências foram autorizadas por unanimidade. Décimo Item de pauta: O que ocorrer; A prof.
Valéria informou que com o recurso do Enesquim comprou uma impressora, que está na secretaria
do departamento e que está à disposição para os professores que quiserem usar. As técnicas de
laboratório e administrativa informaram que no dia 06/07 haverá paralização dos técnicos da UFS.
Nada mais havendo a tratar, a Prof.ª Vice Chefe, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, agradeceu o
comparecimento dos membros do Conselho, declarando encerrada a reunião, e para constar, eu,
Vanessa Moraes Cabral, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos
presentes. Campus “Prof. Alberto Carvalho”, 05 de julho de 2016.
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