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Ata da 7 Reunião do Colegiado do Departamento
setembro de 2015.
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de Química, realizada no dia 30 de

Às quinze e trinta horas do dia trinta 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 ltabaiana - Sergipe, o Colegiado do Departamento de Química. Estiveram presentes
os professores: Edson José Wartha, Erivanildo Lopes da Silva, Heloísa de Mello, Iramaia Corrêa
Bellin, Marcelo Leite dos Santos, Moacir dos Santos, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, Valéria
Priscila de Barros. A profa. Ana Paula Gebelein Gervasio justificou a ausência em virtude de
afastamento por licença médica e a profa. Edineia Tavares Lopes se encontra afastada para Pósdoutorado. O Chefe do departamento, prof. Edson José Wartha, deu início à reunião. Primeiro item
de pauta: Informes; A professora Renata informa que vai solicitar curso de pós-graduação.
Segundo item de pauta: Aprovação da Ata da 6a reunião deste Colegiado; Ata aprovada por
unanimidade. Terceiro item de pauta: Indicação de novos membros e presidente do NDE; A
indicação de novo membro do NDE faz-se necessária em virtude do afastamento da profa. Edineia.
O prof. Edson relata a necessidade de cumprir a carga horária e, uma sugestão é que se abram novas
disciplinas. O professor Victor comentou o interesse em continuar, mas apenas como membro e não
como presidente do NDE. Fica definido como presidente a profa. Heloísa e como membros os
professores: Erivanildo, Marcelo, Victor, Moacir e as professoras Renata, lramaia e Valéria. Sendo
que a professora lramaia assume como vice-presidente. Retificando a professora Renata assume
'como vice-presidente. Quarto item de pauta: Apresentação e discussão sobre a oferta de
disciplinas para o semestre 2015.2; Só para comunicar que já vai aparecer no SIGAA a partir da
semana que vem as novas disciplinas no acesso de cada professor. Quinto item de pauta:
Apreciação e deliberação sobre o encaminhamento para defesas de TCC; Para resolver o
problema de duas alunas, a aluna Heloíse foi encaminhada para o professor Erivanildo, pois o
mesmo é professor da disciplina e acompanhou o projeto, a segunda aluna, Aline, apesar de estar
em licença maternidade deverá continuar a elaboração do TCC. Sexto item de pauta: Apreciação e
deliberação sobre os pareceres de Atividades Complementares; Os seguintes alunos formandos
estão solicitando a avaliação de atividades complementares: Daniela Santos de Jesus integralizou o
total de 62 horas, Edenilza Mendonça Santana integralizou o total de 51 horas, Elmais Lima do
Nascimento integralizou o total 18 horas, Everton Santos Lima integralizou o total de 29 horas,
Jussiene Costa integralizou o total de 14 horas, Michael dos Santos Lima integralizou o total de 95
horas, Ortencia da Paz Santiago integralizou o total de 14 horas, Rayane dos Santos Rocha
integralizou o total de 20 horas e Fernando Carvalho Santos um total de 14 horas. Todas as
atividades foram aprovadas. Sétimo item de pauta: O que ocorrer; O professor Marcelo coloca
uma questão referente a angústia de se ver o nome do Departamento não sendo respeitado pelos
alunos matriculados no curso. Os alunos participaram do evento em Fortaleza e alguns não se
comportaram de forma coerente. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Chefe, Edson José Wartha,
agradeceu o comparecimento dos membros do Conselho, declarando encerrada a reunião, e para
constar, eu, Marcelo Leite dos Santos, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será
assina~a. elr presentes. Campus "Prof. Alberto Carvalho", 30 de se~e
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http://www.ufs.br/campusdeitabaia
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e-mail: quimicaitabaiana@gmail.com

na
Universidade Federal de Sergipe
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olimpio Grande s/n
Telefone: (79) 3432-8216
Itabaiana - Sergipe
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