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Universidade Federal de Sergipe
Campus “Prof. Alberto Carvalho”
Departamento de Química
Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento de Química, realizada no
dia 20 de Julho de 2016.
Às dez horas do dia vinte 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, Marcelo Leite dos Santos, Moacir dos Santos
Andrade, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski e Valéria Priscila de Barros, e a técnica de laboratório
Tamires Santos Rosa. Como convidada a técnica de laboratório Luiza Maria Ramos dos Santos. O
prof. Victor Hugo Vitorino Sarmento justificou sua ausência por estar trabalhando nos editais
FINEP na COPES, e a prof. Heloísa de Mello estava afastada por capacitação, a profa. Edineia
Tavares Lopes se encontra afastada para Pós-doutorado e a prof.ª Ana Paula Gebelein Gervásio
encontra-se afastada por questões médicas. O Chefe do departamento, prof. Marcelo Leite dos
Santos, deu início à reunião. Primeiro Item de pauta: Homologação dos PADs do DQCI 2016.1;
A prof.ª. Renata deu o parecer favorável aos PADs dos profs. Ana Carla de Oliveira Santos, Edinéia
Tavares Lopes, Moacir dos Santos Andrade e Tatiana Santos Andrade. O prof. Moacir deu os
pareceres favoráveis aos PADs das profs.ª Iramaia Corrêa Bellin, Renata Cristina Kiatkoski
Kaminski e Valéria Priscila de Barros. E a prof.ª Iramaia deu o parecer favorável aos PADs dos
profs. João Paulo Mendonça Lima, Marcelo Leite dos Santos, Victor Hugo Vitorino Sarmento e
Heloísa de Mello. O PAD da prof.ª Ana Paula Gebelein Gervásio não foi preenchido pois a mesma
encontra-se afastada para tratar da saúde e a prof.ª Ivy Calandreli Nobre encontra-se afastada por
licença de interesses particulares, e no local onde se encontra ela não consegue acesso ao sistema.
Todos os PADs foram aprovados por unanimidade, com a condição que assim que liberado o
sistema para ajustes o prof. Moacir deverá incluir no seu PAD atividade de extensão e a prof.ª Ana
Carla deverá corrigir as atividades de preparação de aula, para não ultrapassar o limite de horas
permitidas. Segundo Item de pauta: Redistribuição das aulas da prof.ª Ana Paula no semestre
2016.1; Devido à ausência da prof.ª Ana Paula desde o começo do semestre letivo 2016.1, e por ter
se estendido por mais de duas semanas e por algumas atividades não terem sido cumpridas
(ausência na primeira semana de aula, ausência na reunião ordinária do conselho e o não
preenchimento do PAD da prof.ª), houve a necessidade de verificar o que estava acontecendo. O
departamento tentou entrar em contato com a prof.ª via telefone e via e-mail, mas não conseguiu
contato com mesma, após isso houve o contato com os familiares da prof.ª na necessidade de dar
encaminhamento nas questões principalmente de atribuição didática. O departamento foi avisado
pelas irmãs da prof.ª Ana Paula que a mesma estava doente e que por questões medicas não iria
comparecer ao serviço e apresentaram um atestado médico de 30 dias (a partir do dia 18/07), o qual
já foi enviado ao setor responsável, DIASE, para as devidas providências. A primeira situação que
ficou para discussão é sobre as disciplinas que a prof. Ana Paula estava responsável nesse semestre.
A segunda é sobre a possível contratação de um prof. substituto se a licença medica da prof.ª se
prolongue, porém devido ao período de eleição esse prof. só assumiria em Janeiro/2017, o que não
resolve o problema das disciplinas em 2016.1. Houve uma possibilidade de uma prof.ª voluntária
ser contratada, mas a mesma que se ofereceu a ser voluntária, acabou declinando posteriormente. A
prof.ª Ana Paula possui duas matérias em 2016.1, uma optativa (QUI0086 – Tópicos Especiais de
Química Analítica III) e uma turma extra de Química Analítica Experimental. Um primeiro
encaminhamento sugerido pelo prof. Marcelo para a matéria optativa de Tópicos, seria marcar uma
reunião com os alunos matriculados, e com o aval de todos retirar a matrícula da disciplina e
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suspender a turma, com a condição de que os mesmos sejam matriculados em outra disciplina
optativa, para que não sejam prejudicados. O prof. João Paulo sugeriu que os alunos migrassem
para a disciplina optativa que o mesmo leciona (QUII0115 - Tópicos Especiais de Ensino de
Química I), e que se dá no mesmo dia e horário que a optativa da prof.ª Ana Paula. O segundo
encaminhamento é sobre a disciplina Química Analítica Experimental, que a prof. Iramaia se
prontificou a assumir a disciplina no lugar da prof. Ana Paula, até que a mesma retorne. Os
encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. 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, Vanessa Moraes Cabral, lavrei a presente ata, que depois de
lida e aprovada será assinada pelos presentes. Campus “Prof. Alberto Carvalho”, 20 de julho de
2016.
CONSELHEIROS
Ana Paula Gebelein Gervasio
Heloisa de Melo
Iramaia Correa Bellin
João Paulo Mendonça Lima
Marcelo Leite dos Santos
Moacir dos Santos Andrade
Renata Cristina Kiatkoski Kaminski
Victor Hugo Vitorino Sarmento
Valéria Priscila de Barros
Tamires Santos Rosa
Barbara Vasconcelos Santana

60

ASSINATURA DE APROVAÇÃO DE ATA

