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Ata da 6ª Reunião do Colegiado do Departamento de Química, realizada no dia 05 de julho
de 2016.
Às nove horas 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, Valéria Priscila de
Barros, o prof. do departamento de matemática Murilo de Medeiros Sampaio, a assistente
administrativa Vanessa Moraes Cabral, e como convidadas a prof.ª Ana Carla de Oliveira Santos, as
técnicas de laboratório Tamires Santos Rosa e Raquel Estevez Rocha. O Chefe do departamento,
prof. Marcelo Leite dos Santos, encontra-se de férias e por esse motivo quem presidiu a reunião foi
a prof.ª Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, vice chefe do departamento, que deu início à reunião.
Primeiro item de pauta: Informes; a prof.ª Renata informou do edital aberto da COPES, que está
aberto até 05/07 para entrega do projeto; a prof.ª Valéria informou que o Enesquim é na segunda
semana de julho, e que é necessário pensar no próximo professor que será o organizador do evento
para 2017. Segundo item de pauta: Aprovação da Ata da 5ª reunião do Colegiado 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 da planilha de consolidação de estágio curricular obrigatório do
DQCI para 2016.1; O departamento recebeu um memorando do DELIB no dia 04/07 solicitando o
preenchimento e aprovação da planilha de consolidação de estágio para envio ainda no começo
desse período acadêmico. Ao entrar em contato com a responsável pela solicitação do DELIB, a
mesma informou que a planilha não precisa ser preenchida de imediato e sim ao longo do semestre,
devendo o DQCI enviar apenas a portaria atualizada da Comissão de Estágio do DQCI.
Quarto item de pauta: O que ocorrer. O prof. João informou que iniciou as atividades de
Pesquisa em Ensino de Química com os alunos e que está tentando uma possibilidade de elaborar
um projeto de um seminário de TCC, com a possibilidade de ser apresentado na terceira semana
acadêmica, e que quando a proposta estiver melhor encaminhada o mesmo irá passar mais
informações. Nada mais havendo a tratar, a prof.ª vice chefe Renata Cristina Kiatkoski Kaminski
agradeceu o comparecimento dos membros do Colegiado, 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”, 5 de julho de 2016.
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