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Ata da 1a Reunião Ordinária do Conselho do
Núcleo de Química, realizada no dia 04 de
Março de 2010.

4Às oito horas e trinta minutos do dia quatro de março de dois mil e dez, reuniu-se na Sala de Reunião
Sda Direção - Bloco A, do Campus "Prof. Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe no
6município de Itabaiana - Sergipe, o Conselho do Núcleo de Química, convocado e presidido pelo
7Coordenador do Núcleo, Victor Hugo Vitorino Sarmento. Estiveram presentes os professores:
8Geraldo Humberto Silva, Heloisa de Mello, Ana Paula Gebelein Gervasio, Juvenal Carolino da Silva
9Filho, Iramaia Correa Bellin e Ricardo Alexandre Galdino da Silva; as representantes discentes:
lOLuana Oliveira dos Santos e Genilma Mendonça da Cruz; e O aluno bolsista trabalho: José Antônio
llCunha Teles. Faltaram com justificativa os professores Samuel Cruz Canevari, Marcos Ribeiro de
12Melo, Edineia Tavares Lopes e Edson José Wartha. Havendo número legal, o Senhor Presidente
13declarou aberta a reunião. Primeiro item de pauta: Informes. Segundo item de pauta: Aprovação
14da Ata da 11a Reunião Ordinária do Conselho do Núcleo de 04/1212009. O Prof. Victor sugeriu
lSreformular a ata e aprová-Ia na próxima reunião. Todos concordaram. Terceiro item de pauta:
16Aprovação do calendário das Reuniões Ordinárias de 2010.1. Após discussão ficou definido que
17as reuniões ordinárias se realizariam nas segundas-feiras da segunda semana de cada mês, exceto a
i8última que ficou prevista para 13 de agosto, numa sexta-feira. O Prof. Victor sugeriu ainda que na
i9última reunião seria o prazo final para entrega dos diários de classe, o conteúdo ministrado e médias
20finais das disciplinas do período 2010.1. O calendário das reuniões ficou, portanto, com as seguintes
2idatas: 04/03, 12104, 10/05, 14/06, 05/07 e 13/08. Todos concordaram. Quarto item de pauta:
22Solicitação de Afastamento Docente no mês de Março12010. A Profa. Iramaia disse que estará se
23afastando no período de 14 a 20 de março para participação no ENQAmb e visitas técnicas em
24Araraquara. A Profa. Ana Paula disse que estará se afastando nos dias 9 e 31 de março para participar
2Sde Banca Examinadora de Mestrado. O Prof. Ricardo disse que estará se afastando nos períodos de 24
26a 26 de março e de 30 de março a 1° de abril para pesquisa no Laboratório de Luz Síncrotron (LNLS)
27em Campinas. O Prof. Victor disse que estará se afastando nos períodos de 24 a 26 de março e de 30
28de março a 1° de abril para pesquisa no Laboratório de Luz Síncrotron (LNLS) em Campinas. Ato
29Contínuo o Prof. Victor enfatizou a necessidade de solicitar o afastamento por escrito, anexando
3Od0cumentos comprobatórios e apresentando o plano de reposição de aulas. Os afastamentos foram
3iaprovados por unanimidade Quinto item de pauta: Homologação das solicitações de afastamento
32concedidas ad referendum: a) Profa. Ora. Ana Paula G. Gervásio (C.I. ~ 1412010) de 13 a
3321/02 para Rio CIaro/SP; b) Prof. Msc. Edson José wartba (C.I. 0212010) de 07 a 12/03 34USP/SP, para cursar disciplina de pós-graduação; c) Prof. Dr.Victor Hugo Vitorino Sarmento
3S(C.I.1712010) de 22 a 23/02 - LNLS-Campinas/SP para participação e apresentação de trabalho
36na 20a Reunião Anual de Usuários. O Prof. Victor faz a leitura dos documentos aprovados ad
37referendum. Aprovado por todos. Sexto item da pauta: Solicitação de afastamento do Técnico de
38Laboratório José Augusto de Oliveira Jr às segundas-feiras para cursar disciplina de pós39graduação no Departamento de Quimica/UFS em São Cristóvão. O afastamento foi aprovado por
4Otodosdesde que seja elaborado um plano de compensação. Sétimo item de pauta: Nomeação de
41Relator do Processo de Progressão Horizontal do Prof. Dr. Geraldo Humberto Silva. O Prof.
42Victor indicou a Profa, Heloisa de Mello como relatora do processo. Aprovado por todos. Oitavo
43item de pauta: Apreciação do "ad-referendum" da homologação dos relatórios semestrais e
44final de avaliação do estágio probatório da Profa. Ora. Heloisa de MeDo. Aprovado por todos.
45Nono item de pauta: Homologação das deliberações ad referendum do Edital N° 01l20101NQCI,
46e das atas da Ia e ? R.O. da Comissão de Monitoria 2010/2011. Aprovado por unanimidade.
47Décimo item de pauta: Apreciação do calendário de eventos do NQCI de 2010.1. O Prof. Victor
48informou que o calendários de eventos não foi elaborado a tempo para reunião pela discente Ellen
49Karine da Costa Andrade e sugeriu que o calendário fosse aprovado na próxima reunião. Aprovados
SOportodos. Décimo primeiro item de pauta: Nomeação da Comissão permanente de Laboratórios
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51(C.P.L.) do Núcleo de Química. Prot. Victor informou a necessidade da formação de uma comissão
52de organização e gerenciamento dos laboratórios didáticos e de pesquisa do Núcleo e sugeriu que a
53comissão fosse formada pelos responsáveis atuais dos laboratórios a saber: Prof. Geraldo responsável
54pelo laboratório didático 1; Prota. Heloisa como presidente da comissão, responsável pelo laboratório
55didático 2; Profa. Ana Paula responsável pelo laboratório de pesquisa 1; Prof. Juvenal como suplente
56da comissão, responsável pelo laboratório de pesquisa 2; e a Profa. Edineia responsável pelo
571aboratóriode ensino. Ato continuo o Prof. Geraldo sugere a presença de pelo menos um técnico na
58comissão, ato continuo, o Conselho sugeriu que os técnicos laboratoristas Augusto e Rosiane
59participassem. O Prof. Victor diz que a intenção é que a comissão elabore um regimento a ser
6Oaprovado antes da visita do MEC em 14 de abril. Na seqüência a presidente da comissão sugere
61reunião na quarta-feira dia 10 às 9 horas para dar inicio as discussões. Aprovado por todos. Décímo
62SC!gundoitem de pauta: Apreciação do Projeto de Mobília dos gabinetes do NQCI. O Prof.
63Victor afirmou estar sendo feito um levantamento geral dos bens do Núcleo de Química para
64conhecer as demandas. Décimo terceiro item de pauta: Plano de Ação com vistas à visita do
65lNEPlMEC (14 a 17/04110).O Prof. Victor cita que o núcleo de Matemática já teve a visita do MEC
66e obteve nota 4 (quatro) (sendo 5 no máximo) afirmando que a deficiência ficou na infra-estrutura.
67Em seguida fala da necessidade da doação de periódicos a Biblioteca. Sugere também revisão da
68bibliografia nos planos de ensino dos professores afirmando que a bibliografia básica deve constar na
69biblioteca do campus, caso contrário deve ser indicada como bibliografia complementar e estabeleceu
700 prazo de até a sexta-feira dia 19 de março para entrega. Décimo quarto item de pauta: Nomeação
71da Comissão permanente de Avaliação (C.P.A.) do Núcleo de Química. Com a proposta de uma
72auto avaliação do curso, do projeto pedagógico, do corpo discente e docente e de quantificar tais
73indicativos, o Prof. Victor sugeriu a formação de tal comissão. A mesma é formada pelo Prof. Victor
74como coordenador e pelo Prof. Ricardo como suplente, além dos professores Edson, Heloisa e
75lramaia. Em seguida os Professores Ricardo e Heloisa discutem sobre a possibilidade de auto
76avaliação a curto prazo. O Prof. Geraldo sugere definir bem os objetivos da avaliação buscando
77melhorar os indicadores de ensino, pesquisa e extensão, alem da avaliação de professores, técnicos e
78alunos. A Profa. Ana Paula diz ser contra se tal avaliação for equivalente a do estagio probatório. Os
79professores discutem e afirmam ser bem mais que isso, pois não seria somente o professor a ser
OOavaliadomas a qualidade de todo o curso. A Profa. Ana Paula sugere ainda que seja feita uma
81avaliação na eficiência dos alunos em disciplinas praticas - teóricas. A comissão foi aprovada por
82todos. Décimo quinto item de pauta: Homologação dos Planos de ensino das disciplinas a serem
830fertadas em 2010.1. O Prof. Victor fala que deve enviar os planos de ensino para a PROGRAD até
840 dia 15 de março e expõe a necessidade de ajuste dos planos ao modelo padrão, seguindo o programa
85da disciplina e a verificação da bibliografia. Ao conferir é percebido que devido à mudança no inicio
86das aulas os professores Victor, Ricardo e Heloisa precisariam ajustar as datas; os professores
87Juvenal, João Paulo e Edson devem verificar a bibliografia, o Prof. Geraldo deve padronizar e a
88Profa. Iramaia falta entregá-Ios, Ato continuo os planos foram aprovados mediante modificações
89atendendo o prazo estabelecido para a quinta-feira dia 11 de março. Os professores discutem ainda
9Osobreuma revisão dos programas. O Professor Ricardo sugere conferir o programa de Químiometria.
910 Professor Geraldo fala que o programa de Síntese enviado atualmente está mais completo que o
92anterior. Décimo sexto item de pauta: Homologação do Roteiros das disciplinas práticas. O Prof.
93Victor diz que todos os roteiros podem ser aprovados, exceto o da Profa. Iramaia, que não foi
94entregue. Em seguida fala que os técnicos irão trabalhar no controle de reagentes seguindo tais
95roteiros. O Prof. Geraldo sugere planejar o roteiro por aulas de oferta anterior a fim de gerar um ciclo.
96Todos os roteiros entregues foram aprovados. Décimo sétimo item de pauta: Apreciação do
97documento n° 227790/010 - Solicitação de Auditoria CGU. O Prof. Victor expõe que a CGU já
98visitou os curso de Biologia e Ciências Contábeis e fala da necessidade de um controle de freqüência
99mais efetivo, pois isto foi uma dos questionamentos que a CGU fez. O Prof. Geraldo diz ser a favor
100do livro de ponto justificando a necessidade de ter um documento comprobatório da frequência. A
101Profa. Ana Paula é contra o livro de ponto, afirmando que o professor pode somente assíná-lo e ir
102embora; e aponta uma planilha eletrônica de controle integral como a melhor solução. O Prof. Victor
103expõe que a freqüência e as atividades dos docentes devem ser controladas pela coordenação e
104afilTIlouque não tem esse controle no momento e sugeriu mecanismos como um Plano Individual de
105Trabalho (PIT) que será comprovado pelo Relatório Individual de Trabalho (RIT) entregue no final
lO6de cada período. O Prof. Geraldo volta a defender o livro de ponto. O Prof. Victor propõe votação
107para o P.I.T. e o R.I.T. Todos aprovaram. O Prof. Victor propõe votação para o livro de ponto. A
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108Professora Ana Paula considera não ter utilidade, entretanto todos aprovam, em nível de experiência.
109Dédmo oitavo item de pauta: Nomeação de Relatores para avaliação do Processo de Minuta de:
llOa) Regimento do Conselho Departamental, O Prof. Victor propõe que o Prof. Juvenal seja o relator
ll1para analise e aprovação na próxima reunião, dia 12 de abril. Décimo nono item de pauta: O que
1120correr. O Prof. Geraldo fala das horas mínimas a serem ofertadas e da carga horária considerando
113projetos e pós-graduação e expõe ser preciso solicitar código de vaga justificando pela necessidade de
114redução de carga horária. O Prof. Juvenal questiona se não é possível fazer concurso para Inorgânica
115sem o código de vaga. O Prof. Victor diz que mesmo sendo possível seria preciso pedir autorização
116para realizar o concurso. O Prof. Geraldo diz que é preciso cobrar a décima vaga prometida para o
117núcleo, que teve seu código de vaga transferido para São Cristóvão. A Profa. Heloisa sugere
118encaminhar tais questões para a Direção. O Prof. Geraldo sugere que todos, com projetos aprovados,
119solicitem, junto a Direção e a GRH, redução de carga horária. O Prof. Victor sugere continuar a
12Odiscussão da redução de carga horária e da necessidade de outro professor num próximo ponto de
121pauta no conselho de centro. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu o
122comparecimento de todos, declarando encerrada a reunião, e para constar, eu, José Antônio Cunha
123Teles lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. Campus
124"Prof. Alberto Carvalho", 04 de Março de 2010.
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