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Ata da 3a Reunião
Ordinária
do Colegiado
do
Departamento de Química, realizada no dia 09 de abril
de 2013.
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6 Às nove horas e quinze minutos do dia nove de abril de dois mil e treze, reuniu-se na Sala da
7 Secretaria do DQCI, do Campus "Prof Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe no
8 município de ltabaiana - Sergipe, o Colegiado do Departamento de Química. Estiveram presentes
9 os professores: Victor Hugo Vitorino Sarmento; lramaia Corrêa Bellin, Juvenal Carolino da Silva
10 Filho: Geraldo Humberto da Silva, Erivanildo Lopes da Silva, Heloísa de Mello, lvy Calandreli e
11 Mateus Alegri; os representantes discentes Ellen Mayane, Cleber Thiers e o aluno Alexandre Mota.
12 Faltaram com justificativa os professores Edson José Wartha, em função de seu afastamento para
13 doutorado, as Professoras Ana Paula e Edinéia Tavares Lopes, em função de sua licença médica. O
4 Chefe deu início à reunião pedindo que fosse retirado o quinto item de pauta - discussão sobre
15 oferta 2013 - em função do não fechamento da oferta até o momento. Primeiro item de pauta:
16 Informes. O aluno Alexandre Mota explanou sobre o ENESQUIM 2013: como será o formato e
17 pediu que todos os professores participassem da comissão científica e divulgassem o evento. A
18 professora lvy falou sobre a reunião do colegiado de centro onde foram discutidas as disciplinas a
19 serem adicionadas à grade dos cursos (Resolução n° 1, de 06/2004 (Educação das relações étnico20 raciais); Parecer CNE/CP 14/2001 (Institui a política de educação ambiental); e Resolução n l,
21 de 30/05/12 ( Estabelece as diretrizes nacionais para educação em direitos humanos), e
22 explicou que a discussão no colegiado de centro está sendo sobre a possibilidade dos conteúdos
23 serem adicionados às disciplinas de estágios. O professor Victor também informou que o professor
24 Gilberto não irá pedir renovação do projeto de professor sênior. Segundo item de pauta:
25 Homologação do ad referendum aprovando ata da comissão de monitoria 2012/2013. O
26 professor Victor explicou que devido ao calendário do DEAPE chegar para o departamento na
27 véspera da data prevista para homologação dos alunos bolsistas, foi necessário realizar os exames
28 de monitoria e todo o processo referente à monitoria sem que houvesse tempo para convocar
29 reuniões, portanto foram aprovadas AD REFERENDUM. A professora Heloisa leu a ata da
10 comissão de monitoria e o professor Victor leu a ata ad referendum. A homologação foi aprovada
J1
por todos. Terceiro item de pauta: Homologação do ad referendum aprovando a prova para
32 seleção de monitoria da disciplina Temas Estruturadores
para o Ensino de Química Ilf
33 elaborada pela prof. Edineia Tavares Lopes. A prova enviada pela professora Edinéia foi a
34 mesma prova do edital2012, mas que não havia sido UTILIZADA para a seleção anterior, visto que
35 só havia a inscrição de um único candidato. A homologação foi aprovada por todos. Quarto item
36 de pauta: Orientação do TCC da acadêmica Lidiane Santos Gama. O professor Erivanildo
37 aceitou orientar a aluna, visto que a professora Edinéia está afastada por licença médica. Ele
38 ressaltou que a aluna já possui um trabalho aceito em congresso e conforme as normas de Trabalho
39 de conclusão de Curso, não será necessário a aluna defender o trabalho frente à uma banca. A
40 proposta foi aprovada por todos. Quinto item de pauta: Foi retirado da pauta no início da
41 reunião. Sexto item de pauta: Tomada de posição e providências para o reestabelecimento dos
42 pedidos PROQUALI. Os professores Geraldo e Ivy ressaltaram que a discussão sobre o
43 PRÓQUALI deveria ser realizada no âmbito da reunião do conselho e todos concordaram. O
44 professor Victor salientou que alguns itens pedidos no PROQUALI do ano anterior estão em fase de
45 licitação. Sétimo item de pauta: O que ocorrer. Não houve o que ocorrer. Nada mais havendo a
46 tratar, o Prof Chefe, Victor Hugo Vitorino Sarmento, agradeceu o comparecimento dos membros
47 do colegiado, declarando encerrada a reunião, e para constar, Zeu,
fessor Juvenal Carolino da
48 Silva Filho, lavrei a presente ata, que dep.ois de l~'da!J ap ov~d
rá~si~~peJ?s
)'re}.9ntes.
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