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Ata da 9ª Reunião do Colegiado do Departamento de Química, realizada no dia 04 de
dezembro de 2015.
Às nove horas do dia quatro de dezembro de dois mil e quinze, 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:
Marcelo, João Paulo, Moacir, Valéria e Iramaia, o prof. Victor Hugo Vitorino justificou sua ausência
em função da participação da reunião do Comitê do PIBIC (COMPIBIC), o qual é coordenador A
representante discente Ortência da paz Santiago. E como representantes convidados a prof.ª Renata,
Tatiana e Heloísa. O Chefe do departamento, prof. Marcelo Leite dos Santos, deu início à reunião.
Primeiro item de pauta: Informes; O DQCI recebeu um e-mail informando a necessidade de criar
uma comissão de estágio supervisionado do DQCI, o prof. Marcelo vai apurar o que é e os objetivos
da comissão para que depois de recolhidas as informações essa comissão seja criada. A discente
Ortência informou que não virá mais nas próximas reuniões por ela já ser formanda, e que vai fazer
uma reunião com os alunos para nomear uma outra comissão com um novo representante discente
para as reuniões do colegiado. A Aluna Ariany Andrade Reis abriu um processo de aluna gestante
em 24/11/2015, ela em o abono de faltas, mas precisa fazer as atividades acadêmicas, a prof.ª
Renata informou que Ariany é aluna dela e que a avaliação teórica ela já realizou e que ficou
faltando a parte prática, como a aluna não poderia frequentar o laboratório uma atividade foi dada a
aluna como avaliação e que a mesma teria até o final da disciplina, a prof.ª Renata ainda está no
aguardo do retorno da atividade para correção, prof. Marcelo sugeriu a prof.ª que envie um e-mail
com uma data para a aluna dar o retorno para que fique registrado que a aluna recebeu um data
limite. Foi enviado um memorando para o departamento de matemática solicitando um novo
membro para compor a reunião do colegiado, e o prof. Alejandro (chefe do departamento de
matemática) informou que está aguardando uma nova reunião no departamento dele para deliberar
quem será o novo membro representante no colegiado e NDE. Segundo item de pauta: Aprovação
da Ata da 8ª reunião deste Colegiado; Ata aprovada por unanimidade. Terceiro item de pauta:
Apreciação do parecer do processo de Atividades Complementares; O aluno Leonardo Andrade
da Cunha solicitou a avaliação de atividades complementares: A prof.ª Heloísa leu o parecer com 14
créditos / 210 horas / frequência 100 / nota 10. Aprovado por unanimidade. Quarto item de pauta:
Readequação da oferta 2015.2 do DQCI; Na oferta 2015.1 houve problemas de choque de
disciplinas de alunos regulares do semestre, o prof. Marcelo apresentou a planilha da readequação
da oferta 2015.2 que, infelizmente, continha tais erros novamente. Foram sugeridas algumas
mudanças de horários de disciplinas para que o mesmo problema não voltasse a acontecer, além da
abertura de uma nova turma da disciplina Química Analítica no contra-turno para que alunos retidos
pudessem cursá-la. A planilha reformulada, bem como as justificativas da necessidade de
reformulação foi apresentada ao colegiado sendo aprovada por unanimidade. Quinto item de
pauta: O que ocorrer. A prof.ª Valéria sugeriu que o departamento comece a orientar
pedagogicamente melhor os alunos, e para os alunos ingressantes que se faça uma aula inaugural
com apresentação do chefe do departamento, dos professores, dos técnicos, com uma orientação do
que é o curso e todas as possibilidades que eles têm depois de formados. 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”, 04 de dezembro de 2015.

