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Ata da 7 Reunião do Conselho do Departamento de Química, realizada no dia 30 de setembro
de 2015.
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Às quatorze horas do dia 30 de setembro 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
6 ltabaiana - Sergipe, o Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os professores:
7 Edson José Wartha, Erivanildo Lopes da Silva, Heloísa de Mello, Iramaia Corrêa Bellin, Marcelo
8 Leite dos Santos, Moacir dos Santos Andrade, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, Victor Hugo
9 Vitorino Sarmento, Valéria Priscila de Barros. A profa. Ana Paula Gebelein Gervásio e a profa.
10 Edinéia Tavares Lopes encontram-se afastadas das atividades do DQCI. A representante dos
11 técnicos administrativos Tamires Santos Rosa justificaram a ausência, pois se encontram em
12 período de greve. A representante discente justificou a ausência. O Chefe do departamento, prof.
13 Edson José Wartha, deu início à reunião. Primeiro Item de pauta - Informes: o prof. Edson
informou sobre a remoção da técnica administrativa Katia e que em seu lugar assumira a nova
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técnica administrativa Vanessa. Também, informou sobre o I Encontro de Licenciaturas do Campus
16 de ltabaiana e o professor Erivanildo informou sobre as atividades de extensão que serão
17 desenvolvidas na SNCT. Segundo item de pauta: Aprovação da ata da 63 Reunião do Conselho.
18 Ata aprovada por unanimidade. Terceiro Item de pauta. Discussão sobre o PDI 2015-2019: O
19 chefe do DQCI colocou que a prioridade do PDI será a qualidade do ensino e da necessidade do
20 DQCI pensar estratégias para minimizar a evasão e retenção de estudantes. Após ampla discussão
21 ficou acordado que devemos priorizar a reforma do PPP de modo a contemplar os objetivos e metas
22 estabelecidas no PDI institucional. O Quarto item de pauta: Processo seletivo professor
23 substituto Matéria de Ensino - ensino de química: com a portaria de afastamento da Profa.
24 Edinéia e o fato de que a segunda colocada no processo seletivo anterior ter assumido vaga no IFS
25 será necessário a abertura de um novo processo seletivo. O professor Erivanildo Lopes ficará
26 responsável pela organização do edital de seleção e condução do processo. Quinto item de pauta:
27 Processo seletivo professor substituto Matéria de Ensino - Química analítica: Dado o
28 afastamento para tratamento de saúde da profa. Ana Paula Gebelein Gervásio que poderá se
29 estender por todo o semestre apresentou a necessidade de processo seletivo para contratação de
AO professor substituto nesta matéria de ensino. A Professora lramaia ficará responsável pela
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organização do edital de seleção e condução do processo. Sexto item de pauta: Discussão sobre o
32 concurso para Ensino de Química: em relação a este ponto acordou-se por esperar a publicação
33 da portaria de remoção do professor Edson antes de iniciar a abertura de processo. Sétimo item de
34 pauta: recolhimento de bens inservíveis no campus: foi discutido sobre a responsabilidade dos
35 bens patrimoniados e dos procedimentos para os bens que não estão mais em funcionamento e de
36 critérios e procedimentos para dar baixa no patrimônio. Oitavo item de pauta: O que ocorrer: O
37 professor Marcelo comenta sobre sobre a banca de avaliação de estágio probatório dos novos
38 professores. Também, comenta sobre a coleta de resíduos químicos e biológicos que foi organizado
39 pelos técnicos mas que foi suspensa a coleta devido ao fato da UFS não ter assinado contrato com a
40 empresa responsável pela coleta. Não houve. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Chefe, Edson
41 José Wartha, agradeceu o comparecimento dos membros do Conselho, declarando encerrada a
42 reunião, e para constar, eu, Marcelo Leite dos Santos, lavrei a presente ata, que depois de lida e
43 aprovada será assinada pelos presentes. Campus "Prof. Alberto Carvalho", ~ de setem~ro de. 015.
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