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Ata da 6 Reunião do Colegiado do Departamento
de 2015.
3

de Química, realizada

no dia 20 de julho

Às dezesseis horas do dia 20 de julho 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 Conselho 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 Andrade, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, Victor Hugo
Vitorino Sarmento, Valéria Priscila de Barros. A profa. Ana Paula Gebelein Gervásio e a
representante dos técnicos administrativos Tamires Santos Rosa justificaram a ausência, pois se
,,--l2 encontram afastadas em licença médica (atestado médico). Também justificou a ausência a
______
3 representantes dos discentes Ortência da Paz Santiago. O Chefe do departamento, prof. Edson José
14 Wartha, deu início à reunião. Primeiro Item de pauta - Informes: o prof. Edson informou sobre a
15 última reunião do conselho do Campus em que o diretor informou sobre o andamento das obras de
16 infraestrutura do campus em função do corte no orçamento para as IFES. A única garantia será o
17 término da reforma da rede elétrica e das salas (containers). Também comentou sobre o caso dos
18 discentes irregulares no ENADE. Segundo item de pauta: Discussão sobre o andamento das
19 atividades do NDE. O Presidente do NDE prof. Victor Hugo comentou sobre as reuniões
20 realizadas, das novas questões sobre projetos de reforma curriculares no CONEPE e da necessidade
21 de substituição de membros do NDE. Terceiro Item de pauta. Apresentação e discussão sobre a
22 oferta de disciplinas para o semestre 2015.2: O coordenador do colegiado, prof. Edson
23 apresentou um fluxograma com as disciplinas obrigatórias para o primeiro, terceiro, quinto e sétimo
24 semestre bem como das disciplinas que serão ofertadas a outros departamentos. O prof. Marcelo
25 Leite dos Santos comentou sobre a necessidade da oferta de disciplinas fora do período regular em
26 função da alta retenção de estudantes. O DQCI irá ofertar a disciplina de Temas Estruturadores para
27 o Ensino de Química III e fará uma solicitação ao DMAI para ofertar a disciplina Fundamentos de
28 Matemática para a Química e ao DFCI para ofertar a disciplina de Física A. O Prof. Edson também
~9
solicitou aos professores que apresentassem propostas de ofertas de disciplinas optativas. A profa.
30 Heloisa de Mello afirmou que pretende ofertar a disciplina optativa de Química Orgânica
31 Experimental II e a disciplina de Mecanismos. Quarto item de pauta: Apreciação e deliberação
32 sobre os pedidos de isenção de indicação de pareceristas
para o TCC em função do
33 atendimento do § 3do art. 17 da Res. CONEPE 55/2010: o Prof. Erivanildo Lopes da Silva,
34 professor da disciplina de Pesquisa de Ensino de Química II apresentou a relação do nome dos
35 discentes que estavam solicitando a isenção de indicação de pareceristas para o TCC visto que
36 quinze TCC foram aceitos como trabalhos completos para serem apresentados no SIMPEQUI
37 (Simpósio de ensino de química) que acontecerá de 03 a 07 de agosto de 2015 na cidade de
38 Fortaleza-CE. Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade. Os discentes que tiveram seus
39 trabalhos aprovados no evento foram: Gidarley Santana Rodrigues, Fernando Carvalho Santos,
40 Everton Santos Oliveira, Daniela Rezende Santiago, Lisianny Nascimento Bispo, Kelly Santana
41 Lima, Maria Jacqueline Batista dos Santos, Leonardo Andrade da Cunha, Fabiana santos Oliveira
42 Aline de Jesus Santos Silva, Jussiene Costa, Maria Adeliane Viana de Almeida, Josimar Santos Gois
43 Jocsã Venceslaü Santos, Michael dos Santos Lima, Daniela Santos de Jesus, Ortência da Paz
44 Santiago, Dayna Fernanda dos Santos Sousa, Antônio Luiz Silveira Vilanova Costa, Edenilza
45 Mendonça de Santana, Clécia Andrade dos Santos, Dayseane de Araujo Santos. Também, ficou
46 acordado que estes quinze trabalhos deverão ser apresentados na forma de painéis no dia
47 29/07/2015 em frente a secretaria do DQCI. Quinto item de pauta: O que ocorrer: Não houve.
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48 Nada mais havendo a tratar, o coordenador do colegiado do DQCI prof. Edson José Wartha,
49 agradeceu o comparecimento dos membros do Colegiado, declarando encerrada a reunião, e para
50 constar, eu, Marcelo Leite dos Santos, .lavrei a presente ata, que depois de lida.; ~r. ovada ,s~=~
51 I assinada pe.lospresentes. Campu~")fof;, Alperto Carvalho", 20 de julh~ de 2015p ~ ~f)
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