Universidade Federal de Sergipe
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Departamento de Química
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Ata da 88 Reunião do Conselho do Departamento

de Química, realizada no dia 31 de outubro
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Às nove horas do dia trinta e um de outubro de dois mil e treze. reuniu-se na Sala da Secretaria do
DQCI, do Campus "Prof Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe no município de
ltabaiana - Sergine. o Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os professores:
Juvenal Carolino da Silva Filho, Iramaia Corrêa Bellin, Victor Hugo Vitorino Sarmento, Marcelo
Leite dos Santos, Erivanildo Lopes da Silva, Edson José Wartha, Ana Paula Gebelein Gervásio,
Heloísa de Mello, Valéria Priscila de Barros, Ivy Calandreli e o assistente administrativo, Bruno
Augusto Silva Maia. Os representantes discentes não compareceram. A professora Edinéia Tavares
Lopes não estava presente à reunião por estar ministrando aula da disciplina estágio supervisionado
em Química 111no horário em questão. O Chefe deu início à reunião. Primeiro item de pauta:
Informes. A professora Valéria informou que gostaria de marcar no dia 09/11 um churrasco de
.r--'i confraternização para que os professores se conhecessem melhor, sendo a ideia aprovada por todos. O
16 professor Edson informou que nos dias 4 e 8 de novembro estaria em banca na UFALIAL, como
17 também nos dias 3 e 4 de dezembro estará na USP/SP para doutorado e no dia 6 de dezembro em
18 banca de mestrado. O professor Marcelo informou que dará início aos encontros do grupo de debate
19 quinzenais com os alunos. O professor Victor informou que o CONEP solicitou uma maior
20 participação dos alunos na semana acadêmica. A professora Ana Paula informou que irá se ausentar
21 no dia 6 de novembro por conta do PIBIC. A professora Heloisa convidou a todos a participarem do
22 cinecebola, evento organizado por ela aqui no próprio campus. O professor Juvenal mostrou alguns
23 catálogos de matérias que os professores poderiam usar em seus laboratórios e informando-os que o
24 mesmo ficaria do departamento para consultas posteriores, como também reforçou que os demais
25 professores não poderiam deixar de fazer a retirada das convocatórias no departamento antes das
26 próximas reuniões e informou também sobre a decisão do diretor em não aceitar a eleição da sub
27 chefia, pois a mesma divergiria da eleição da chefia e que as duas devem ocorrer em igual período.
28 Segundo Item de pauta: Aprovação da Ata da 78 Reunião do Conselho. Ata aprovada sem
29 nenhuma objeção. Terceiro item de pauta: Concurso para professor efetivo de química orgânica.
30 A professora Heloisa de Mello deu início falando sobre a ideia de fazer uma pesquisa sobre aprovados
Al em concursos de outras IFES do nordeste para professor efetivo de química orgânica para tentar fazer
_.!. o aproveitamento de outro concurso, pois seria mais rápido do que fazer uma nova seleção. Depois de
33 exposta a ideia da professora Heloisa de Mello, o professor Edson sugeriu que a pesquisa e decisão
34 sobre o aproveitamento fosse feita até o dia 10/11/13. Em caso de decisão negativa, ou seja, não
35 ocorrendo o reaproveitamento, seria realizada abertura de concurso para professor efetivo de química
36 orgânica. A sugestão foi votada e aprovada com unanimidade. Quarto item de pauta: Aprovação
37 dos próximos horário das reuniões. O professor Juvenal colocou em votação o seguinte horário:
38\ Segundas Feiras das 9 às 11h e as seguintes datas: 25/11/2013, 16/12/2013,27/01/2014,24/02/2014,
39 31/03/2014, se eles aprovados por unanimidade pelo conselho. Quinto item de pauta: Discussão
40 sobre a inclusão do técnico no conselho. O chefe informou aos demais membros que terá que incluir
41 um representante dos técnicos no conselho, sendo assim foi estipulada a data da próxima reunião para
42 a apresentação do nome do representante dos técnicos no conselho. Sexto item de pauta:
43 Equipamentos danlüeades e em uso. Juvenal sugeriu que os professores que tem projeto, façam
44 uma reserva em dinheiro para eventuais concertos em equipamentos danificados. Como também
45 sugeriu para os mesmo que não comprassem computadores da DELL pois além de não existir
46 assistência técnica em Aracaju, a manutenção é muito cara, pois um d~~~~~~ores
do laboratório
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4ts professores Victor, lramaia, Valéria, Juvenal, Ana Pauta, Heloisa, Ivy, Marcelo, Augusto (técnico)
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ficando uma parcela de R$ 65,00 reais para cada. Sétimo item de pauta: Aprovação do Ad
referendum do projeto de monitoria. Foi aprovado por unanimidade o ad referendum sobre a
aprovação da professora Valéria para orientadora e o ad referendum do Edital 01 sobre a monitoria.
Oitavo item de pauta: O que ocorrer. Foi dito que deveria ser marcado com urgência a reunião do
núcleo docente estruturante para discutir e pesquisar melhorias para os projetos. 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, Bruno Augusto Silva Maia, lavrei a
presente ata, Que depois de lida e r ad ~
ad~_~. s p~~e~t~s. C~pus "Prof. Alberto
Carvalho",3l de outubro e 2013.
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