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Ata da 7a Reunião do Conselho do Departamento de Química, realizada no dia 26 de
setembro de 2013.
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5 Às nove hora do dia vinte e seis de setembro de dois mil e treze, reuniu-se na Sala da Secretaria do
6 DQCI, do Campus "Prof. Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe no município de
7 Itabaiana - Sergipe, o Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os professores:
8 Juvenal Carolino da Silva Filho, Iramaia Corrêa Bellin, Victor Hugo Vitorino Sarmento, Marcelo
9 Leite dos Santos, Erivanildo Lopes da Silva, Edinéia Tavares Lopes, Edson José Wartha, Ana Paula
10 Gebelein Gervásio, Heloísa de Mello, Valéria Priscila Barros e os assistentes administrativos, Janini
11 de Oliveira Félix e Bruno Augusto Silva Maia. Os representantes discentes não compareceram. Faltou
12 com jusitificativa a docente Ivy Calandreli, em função de estar ministrando aulas no horário da
13 reunião. O Chefe deu início à reunião. Primeiro item de pauta: Informes. Sobre o edita! 85/2013
14 CNPQ, o prof. Marcelo destacou sobre o edita! que aborda atividades -correlatas com projetos já
~) existentes; o prof. Victor convidou novamente a presença dos docentes para o seminário com o '
16 professor convidado da UFBA, Valfredo Lemos, no dia 27/09, às 09h, no mini-auditório; o prof.
17 Erivanildo esclareceu que o suporte do funcionário disponível no NIPEC realiza as cotações e
18 pesquisas sobre publicações de editais de projetos; a professora Edinéia informou que em função da
19 não homologação do projeto por parte de um novo chefe de outro departamento, não teve condições
20 de disputar a contemplação de uma bolsa para bolsista da OCMEA; a professora mencionou a
21 problemática do gerenciamento orçamentário para o projeto LIFE e há 400.000 reais disponíveis para
22 o edita! atual. Consta que os CAMPUS que já foram contemplados anteriormente, em editais
23 anteriores, não poderão participar do processo seletivo para o projeto atual, porém, a respeito da
24 contemplação anterior o Campus não usufruiu/utilizou pelo menos R$200.000 reais, portanto, está
25 sendo devolvido essa verba remanescente não utilizada; o Chefe informou que os bens furtados da
26 sala dele e da professora Iramaia já foram recuperados pela Polícia Civil. O prof. Juvenal apresentou
27 o novo assistente administrativo, Bruno Maia, ao DQCI, que substituirá a atual assistente em
28 administração, Janini, que por sua vez será removida ao Campus São Cristóvão; o chefe informou que
29 a partir da próxima reunião será debatida a inclusão de um representante dos técnicos no Conselho do
30 departamento, consoante solicitação sindical, SINTUFS, regulamentado também em resolução da
AI UFS. O prof. Juvenal relatou os procedimentos administrativos futuros sobre a vacância do prof.
<.12Geraldo Humberto Silva ocorrida na última quinta-feira, para realização do próximo concurso para
33 professor efetivo. Segundo item de pauta: Aprovação da ata da 6a reunião ordinária do
34 Conselho. Sem ressalvas, a ata foi aprovada por todos. Terceiro item de pauta: Discussão sobre o
35 PROFQUIM: Sobre o Mestrado profissional para o atendimento das necessidades dos professores
36 de ensino médio foi concluído que haverá demanda para o respectivo curso. Será respondido um
37 formulário com questionário entre os docentes e o chefe perguntou aos presentes se o Departamento
38 terá interesse nesse projeto. A princípio os docentes informaram que estão interessados condicionados
39 ainda a futuro debate para posterior definição, com votação em reunião do Conselho departamenta!.
40 Foi esclarecido que o Departamento poderá acolher o projeto mas nem todos os professores estarão
41 obrigados a participarem de tal projeto. Concluiu-se então que de posse de informações precisas
42 tomarão a respectiva decisão, Quarto item de pauta: Eleição da nova Subchefia. O professor
43 Juvenal Carolino da Silva Filho e o professor Victor Hugo Vitorino Sarmento deram início relatando
44 experiências anteriores durante a última gestão, como também a necessidade de ter alguém assumindo
45 o cargo com experiência na área de ensino, uma vez que o curso é em licenciatura Sendo assim, o
46 professor Juvenal Carolino da Silva Filho deu início a votação para formação da lista tríplice, para
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eleito por unanimidade, totalizando o número de 10 votos; Na segunda votação o professor Marcelo
Leite dos Santos foi eleito por unanimidade, totalizando o número de 10 votos; Na terceira eleição o
professor Edson José Wartha foi eleito com 9 votos, fechando assim as indicações para a lista triplice.
Quinto item de pauta: Indicação de membros da Comissão de Estágio Probatório da professora
Valéria Priscila de Barros e do professor Erivanildo Lopes da Silva. Foi formada a comissão de
estágio probatório da docente Valéria Priscila de Barros com o seguinte Presidente e membros: Edson
José Wartha, Presidente; Marcelo Leite dos Santos e Iramaia Corrêa Bellin, membros. Comissão de
estágio probatório do professor Erivanildo Lopes da Silva: Heloísa de Mello, Presidente; Edinéia
Tavares Lopes e Victor Hugo Vitorino Sarmento, membros. Sexto item de pauta: Homologação do
Plano de atividade docente - PAD. O Chefe informou que a data limite para serem submetidos
todos os PAD's do departamento é 30 de setembro de 2013; informou também que eventuais
problemas serão discutidos e resolvidos concomitantemente com o Colegiado deste Departamento. O
Chefe leu os relatórios dos planos de atividade docente dos seguintes professores: Ana Paula Gebelein
Gervasio, com carga horária anual de ensino, 31.0 e de pesquisa 9.0, totalizando 40 horas; Edson José
Wartha, com carga horária anual de ensino, 25.0, de pesquisa 7.0 e de extensão 8.0, totalizando 40
horas; Heloísa de Mello, com carga horária de ensino 27.0, carga horária de pesquisa 12.0 e carga
horária administrativa ou representação 1.0, totalizando 40 horas; Valéria Priscila de Barros, com
carga horária de ensino 22.0, carga horária de pesquisa 18.0, totalizando 40 horas; Ivy Calandreli,
com carga horária de ensino 28.0, de pesquisa 5.0, extensão 4.0 e carga horária administração ou
representação 3.0, totalizando 40 horas; Juvenal carolino da Silva Filho, com carga horária de ensino
20.0; pesquisa 8.0 e carga horária de administração 12.0, totalizando 40 horas; Erivanildo Lopes da
Silva, carga horária de ensino 26.0, pesquisa 8.0, extensão 6.0, totalizando 40 horas; Marcelo Leite
dos Santos, com carga horária de ensino 25.0, pesquisa 9.0, extensão 2.0, administração ou
representação 4.0, totalizando 40 horas; Edinéia Tavares Lopes, com carga horária de ensino 35.0,
pesquisa 0.5, extensão 3.5 e administração/representação
1.0; Iramaia Correa Bellin, com carga
horária de ensino 26.0, pesquisa 6.0, extensão 6.0 e administração/ representação 2.0, totalizando 40
horas; Victor Hugo Vitorino Sarmento, carga horária de ensino 32.0, extensão 3.0 e administração 5.0,
totalizando 40 horas. PAD homologados. Sétimo item de pauta:
Debate e aprovação sobre
realização do projeto de Monitoria, processo seletivo 2013.2~ A Coordenadora do projeto de
Monitoria, Heloísa de Mello, informou que recebeu o calendário de Monitoria, fornecido pela
PROGRAD e o prazo para envio de documentação é até 04 de outubro e a realização das provas para
o processo seletivo de monitores, de 07 a 09 de outubro de 2013. Conforme debate e averiguação das
bolsas das disciplinas anteriores, contabilizaram 08 bolsas para monitoria, As disciplinas que
concorrerão, são: Química geral, orientador: Ivy calandreli; Fundamentos de físico-química,
orientador: Victor Hugo Vitorino Sarmento; Físico-química experimental, orientador: Marcelo Leite
dos Santos; Química experimental, orientador: Valéria Priscila Barros; Química analítica
instrumental, orientador: Ana Paula Gervasio; Ferramentas computacionais, orientador: Edsoh José
Wartha; Temas estruturadores para o ensino de química 11, orientador: Edinéia 'lavares Lopes;
Química dos compostos orgânicos I, orientador: Heloísa de Mello; Química inorgânica 11,orientador:
Juvenal Carolino da Silva Filho. Em tempo, a professor Edinéia reivindicou a inclusão da disciplina
Estágio Supervisionado em Ensino de Química I, no projeto de monitoria, UIÍla vez que é também
uma disciplina e no projeto atual esta ainda não fora contemplada no projeto. Oitavo item de pauta:
Homologação do projeto de extensão do professor Marcelo Leite. O professor relatou que o
projeto foi enviado para análise' e foi incluído ajustes necessários; estendeu o convite a todos os
docentes presentes para as discussões semanais que ele vem realizando com os alunos interessados.
No próximo semestre, referente ao mesmo projeto, o prof. Marcelo falou que remanejará um horário
mais propício para todos. Em seguida, o professor parabenizou a participação do técnico THIERS,
também funcionário do NIPEC, como terceirizado. Os docentes parabenizaram a iniciativa do
professor Marcelo. Projeto homologado. O que Ocorrer: Divulgação da semana acadêmica, para a Ia
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e a programação deste departàmentoainda será elaborada, aguardando para tanto as devidas
sugestões. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Chefe, Juvenal Carolino da Silva Filho, agradeceu o
comparecimento dos membros do Conselho, declarando encerrada a reunião, e para constar, eu,
.BrunoA.ugusto SilvaMaio,lavreia presente ata, que depoisde li~ ~
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