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Ata da 5ª Reunião do Colegiado do Departamento de Química, realizada no dia 11 de abril de
2016.
Às quartorze horas do dia onze de maio 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, Marcelo Leite dos Santos, Moacir dos Santos
Andrade, Valéria Priscila de Barros, Victor Hugo Vitorino Sarmento, o prof. do departamento de
matemática Murilo de Medeiros Sampaio, a assistente administrativa Vanessa Moraes Cabral, e
como convidadas as professoras Heloísa de Mello, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, Ana Paula
Gebelein Gervásio, aos técnicos de laboratório Tamires Santos Rosa, Marcos Fábio Farias de Souza,
Francisco de Assis da Silva e Raquel Estevez Rocha. O Chefe do departamento, prof. Marcelo Leite
dos Santos, deu início à reunião. Primeiro item de pauta: Informes; O prof. Marcelo deu as boasvindas aos novos técnicos de laboratório Raquel Estevez e Francisco de Assis. O prof. Marcelo
informou sobre uma solicitação na reunião de coordenação de cursos, feito pelo prof. Moisés de
ciências contábeis convidando a todo campus no dia 19 de maio ocorrerá uma palestra com a
comissão dos valores imobiliários. Um outro informe é que já está publicado o calendário
acadêmico 2016.1 no portal da UFS, sendo 4 de julho inicia as aulas 2016.1, o prof. Marcelo
solicitou a todos que tenham atenção as datas de início e término dos semestres para não ter
prejuízo as aulas. Um outro informe é que nos dias 17 a 21 de outubro irá acontecer a III Semana
Acadêmica, que faz parte do calendário acadêmico, ou seja, não haverá aulas, a proposta do campus
seria que fosse feito um evento com atividades de estágios, que ainda não está formatada, o campus
informou que irá ser constituída uma comissão para organização deste evento e que se algum
professor quiser participar está aberto para os interessados. Além disso, na semana acadêmica nos
dias 19 e 20, ocorrerá a OCMEA, com a organização do prof. Maxuel, da administração, e o mesmo
também está precisando de membro para organização, e quem se interessar entrar em contato com o
mesmo. E ainda sobre a semana acadêmica, segundo a resolução 44/2014 doutores que concluíram
seu doutorado após agosto de 2014 têm que cumprir a resolução e apresentar os resultados para a
instituição, o que será realizado na semana acadêmica. Segundo item de pauta: Aprovação da Ata
da 4ª reunião do Colegiado de 2016; Ata aprovada por unanimidade. Terceiro item de pauta:
Apreciação dos pareceres de atividades complementares; A prof. Ana Paula deu parecer
favorável aos requerimentos das atividades complementares das alunas Lisianny Nascimento Bispo
e Cleidiane dos Santos Menezes, com 210 horas e 14 créditos, de acordo com a resolução
nº56/2010/CONEPE. A prof. Iramaia deu parecer favorável aos requerimentos das atividades
complementares da aluna Pamela Carvalho Mesquita Santana, com 210 horas e 14 créditos, de
acordo com a resolução nº56/2010/CONEPE. O prof. Moacir deu parecer favorável aos
requerimentos das atividades complementares da aluna Jocsa Venceslau Santos, com 210 horas e 14
créditos, de acordo com a resolução nº56/2010/CONEPE. A prof. Renata deu parecer favorável aos
requerimentos das atividades complementares da aluna Risoneide dos Santos Reis, com 210 horas e
14 créditos, de acordo com a resolução nº56/2010/CONEPE. O prof. Victor deu parecer favorável
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aos requerimentos das atividades complementares da aluna Fabiana Santos Oliveira, com 210 horas
e 14 créditos, de acordo com a resolução nº56/2010/CONEPE. Todos os pareceres foram aprovados
por unanimidade.
Quarto item de pauta: Apreciação da oferta do DQCI para o semestre 2016.1; O professor
Marcelo apresentou a tabela de oferta de disciplinas do DQCI para 2016.1, com as matérias de
outros departamentos, matérias optativas e matérias regulares. A oferta foi aprovada por
unanimidade. Quinto item de pauta: Apreciação do pedido da doutoranda Joseane de Andrade
Santana para ofertar disciplina optativa em 2016.2 como Profª Voluntária; A prof. Joseane
realizou um pedido para ofertar disciplina optativa em 2016.2 como prof.ª Voluntária, com
abordagem em conceitos eletroquímicos. Pedido aprovado por unanimidade. Sexto item de pauta:
Anuência da formação da banca de defesa de Monografia das Alunas Ariany Andrade Reis e
Genicélia Moura Santos; (Ponto sugerido pelo prof. Erivanildo) A banca será assim formada
pelo Prof. Victor Hugo Vitorino Sarmento (presidente), prof. Joao Paulo Mendonça Lima e prof.
Marcelo Leite dos Santos, e será realizada dia 18/05 às 13 horas. Aprovada por unanimidade.
Sétimo item de pauta: Aprovação do resultado final da seleção de monitoria DQCI 2016. A
prova de monitoria foi realizada no dia 10 de maio, os resultados foram os seguintes: Para a prova
de Química geral houve dois candidatos concorrendo a bolsa: José Antônio Bispo dos Santos Júnior
com nota final 8,0 e a candidata Tais Caroline Souza Andrade com nota final 6,0; E para a prova de
Físico-Química houve um candidato para bolsa: Mateus Santos Neves com nota final 5,0. O
resultado foi aprovado por unanimidade. Oitavo item: O que ocorrer. Não houve. Nada mais
havendo a tratar, o prof. chefe Marcelo Leite dos Santos 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”, 11 de maio de 2016.
CONSELHEIROS
Iramaia Correa Bellin
João Paulo Mendonça Lima
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