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Ata da 8~1Reunião do Colegiado do Departamento
setembro de 2013.
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de Química, realizada, no dia 26 de

4
5 Às dez horas e cinquenta e cinco minutos do dia vinte e seis de setembro de dois mil e treze, reuniu-se
6 na Sala da Secretaria do DQCI, do Campus "Prof Alberto Carvalho", da Universidade Federal de
7 Sergipe no município de ltabaiana - Sergipe, o Conselho do Departamento de Química. Estiveram
8 presentes os professores: Juvenal Carolino da Silva Filho, Iramaia Corrêa Bellin, Victor Hugo
9 Vitorino Sarmento, Marcelo Leite dos Santos, Erivanildo Lopes da Silva, Edinéia Tavares Lopes,
10 Edson José Wartha, Ana Paula Gebelein Gervásio, Heloísa de Mello, Valéria Priscila Barros e a
11 assistente administrativa, Janini de Oliveira Félix e o assistente administrativo, Bruno Augusto Silva
12 Maia. A professora Ivy Calandreli não compareceu com a respectiva justificativa em função da
13 realização de aula em mesmo horário. O Chefe! deu início à reunião. Primeiro item de pauta:
A4 Informes. Os docentes Edson José Wartha e Edineia Tavares Lopes informaram que do dia 30/09 à
j 08/10 participaram de bancas examinadoras de concurso, no Departamento de Biologia; A professora
16 'Heloisa de Mello informou que na disciplina Fundamentos de Química Orgânica houve muita evasão
17 e reprovação, apenas 19 alunos foram aprovados de um total de 42; O professor Erivanildo Lopes da
18 Silva informou que participará de uma banca de concurso na UFRB, de 14 à 18/10, como também a
19 decana assumirá a chefia do departamento nesse mesmo período; Foi informado também que a
20 reunião do Núcleo Docente Estudantil será convocada a partir de novembro de dois mil e treze; A
21 professora Edineia informou que sairá 'o curso de licenciatura em libras; A professora lramaia expôs
22 sua angustia com relação a uma disciplina optativa que a mesma ministra, com 07 alunos formandos
23 que não/estão se empenhando na matéria; O professor Edson destacou que o perfil dos alunos que o
24 campus recebe, em especial o DQCI; é extremamente deficiente e sugeriu rever todas as disciplinas
25 do primeiro semestre. Segundo item de pauta: Aprovação da ata da 7· reunião ordinária do
26 Colegiado. Sem ressalvas, a ata foi aprovada por todos, Terceiro item de pauta: Oferta da
27 disciplina Introdução à Psicologia da Aprendizagem. A oferta 'da disciplina pelo Departamento de
28 Educação no 10 período foi negada em função da alta carga horária dos docentes daquele
29 departamento, porém não será-possível que esta disciplina seja ofertada em outro momento, o entrave
30 é que eles poderão obrigar os alunos a pegarem a disciplina pelo período da tarde, porém o curso de
,/""\1 Química a partir deste semestre deverá ser ofertado pelo período da manhã. A professora Heloisa
052 sugeriu levar essa problemática para o -Conselho do Campus, por conta da desorganização do
33 Departamento de Educação. A solicitação formal do pedido da oferta da disciplina foi negada e esta
34 será reiterada, sendo que o professor Victer informou que durante o período de mudança do turno do
35 curso, não houve nenhum questionamento por parte do Departamento de Educação e nem
36 formalizaram nenhuma recusa da oferta da disciplina e por conta dessa pendência o horário do curso
37 de Química ainda está passível à mudanças. Quarto item de pauta. Aprovação do Ad referendum
38 do TCC da aluna Kaaly Rayane Mendonça Lima. Em regime de exceção pois estava grávida; A
39 aluna iniciou em PECI com um projeto e passou para PECII com o projeto já aprovado, porém não
40 teve condições de defende-Io, durante esse tempo teve o seu projeto já aprovado publicado na Revista
41 de Extensão da UFS. Por conta da publicação do projeto em revista a aluna solicitou dispensa para
42 poder fazer a apresentação do seu TCC. Quinto item de pauta: Discussão sobre o adiantamento de
43 disciplina da aluna Maria Camila de Lima Brito. A aluna já conversou com o professor Erivanildo
44 Lopes da Silva e a professora Edineia Tavares Lopes e os mesmos entenderam que será possível esse
45 adiantamento das disciplinas necessárias. Sexto item de pauta: Eleição do novo membro do
46 Colegiado. A professora Valéria Priscila Barros se disponibilizou a compor o Colegiado e não
47 baven::::;r
nenhuma indi ção, foi eleita como nova membra do Colegiado,
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48 . Sétimo item de pauta, O que ocorrer. O professor chefe informou que em função da mudança de
49 turno do curso para manhã, as próximas reuniões poderão ocorrer no horário das 17:00 às 19:00.
50 Nada mais havendo a tratar, o Prof. Chefe, Juvenal Carolino da Silva Filho, agradeceu o
51 comparecimento dos membros do Colegiado, declarando encerrada a reunião, e para con ,eu,
52 Bruno Augusto Silva Maia, lavrei a presente ata, que depois de lida e pr v
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