Universidade Federal de Sergipe
Campus "Prof. Alberto Carvalho"
Departamento de Química
1

2
3

Ata da 9a Reunião
dezembro de 2013.

do Conselho

do Departamento

de Química,

realizada

no dia 16 de
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Às nove horas do dia dezesseis de dezembro 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 - Sergipe, 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 Barros, Ivy Calandreli, Edinéia Tavares Lopes; os técnicos de
laboratório: José Augusto e Rosiane e o assistente administrativo, Bruno Augusto Silva Maia. Os
representantes discentes não compareceram. O Chefe deu início à reunião. Primeiro item de pauta:
~ Informes. O professor Edson comentou sobre o e-mail que o professor Juvenal enviou para ele
.t4 parabenizando o aprovação do seu projeto. O professor Erivanildo falou a respeito da atividade feita
15 em Canindé, onde eles e os alunos fizeram a rota do cangaço, onde aprenderam um pouco sobre a
16 história. O professor Juvenal comentou sobre a requisição dos técnicos de laboratório a respeito das
17 remarcações de aulas, e ficou acordado que será feito uma ficha de controle para que não ocorra
18 choque de aulas. A professora Edineia explanou a respeito do sucesso da atividade de ESEQ Ill
19 realizada em Japoatã e das atividades de TEQ 11 a ser realizada em Malhador. Sobre a atividade e
20 TEQ informou que a mesma seria feita em dois turnos para que não fosse preciso os acadêmicos
21 faltem aula no dia. Segundo item de pauta: aprovação da ata da sa reunião do concelho. Ata
22 aprovada por unanimidade. Terceiro item de pauta: Patrimônio: Localização dos espaços do
23 departamento e distribuições dos responsáveis. Juvenal falou sobre a resposta do procurador da
24 UFS, falando que todos são responsáveis pelo zelo e guarda do patrimônio, sendo assim cada
25 responsável por sua área deveria fazer o levantamento do inventário, porem a professora Ana Paula
26 disse não concordar, pois isso seria atribuição da DIPATRI. Sendo destinada a responsabilidade da
27 seguinte forma: Secretaria do departamento de química: Juvenal Carolino da Silva, Almoxarifado:
28 José Augusto Oliveira Junior, Sala professor 1: Ana Paula Gebelein Gervásio, Sala professor 2:
Iramaia Corrêa Bellin, Sala professor 3: Valéria Priscila de Barros, Sala professor 4: Ivy Calandreli,
J Sala professor 5: Edson José Wartha, Sala professor 6: Marcelo Leite dos Santos, Lab. Didático I:
31 Normelha Dias Santos Andrade, Lab. Didático 11: Rosiane dos Santos, Lab. Pesquisa I: Juvenal
32 Carolino da Silva Filho, Lab. Pesquisa 11: Iramaia Corrêa Bellin, Lab. Pesquisa 111:Valéria Priscila de
33 Barros, Lab. Pesquisa IV: Victor Hugo Vitorino Sarmento e Lab. Ensino e Pesquisa: Simei Tarse
34 Sobrinho Santos. Quarto item de pauta: O que ocorrer. Os professores falaram que deveria ser
35 visto as condições de trabalho ao qual estão sendo expostos em sala, pois não tem ar condicionado e
36 em algumas salas nem os ventiladores estão funcionando. Juvenal falou que isso foi exposto nas
37 reuniões com a direção e que aa mesma marcou uma reunião com a reitoria. O professor Marcelo
38 falou que tínhamos que agir para que as mudanças realmente venham a ocorrer e que falou em outras
39 reuniões com a direção onde solicitou medidas preventivas para que não ocorram acidentes. A
40 professora Heloisa finalizou falando que em gestões passadas havia sido feita uma série de
41 planejamento e que não foram postos em prática. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Chefe, Juvenal
42 Carolino da Silva Filho, agradeceu o comparecimento dos membros do Conselho, declarando
43 encerrada a reunião, e para constar, eu, Bruno Augusto Silva Maia, lavrei a presente ata, que depois
44 de lida e a rOV;t~~á lJSsil1llda;pelos presentes., Campus ':Prof. Alberlfl Carvalho",16 de dezembro
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