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Ata da 2a Reunião Extraordinária do Conselho do Núcleo de
Química, realizada no dia 30 de Abril de 2010.
Às nove horas do dia 30 de abril de dois mil e dez, reuniu-se na Sala de Reunião da Direção Bloco A, do Campus "Prof. Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe no município de
ltabaiana - Sergipe, o Conselho do Núcleo de Química, convocado e presidido pelo Coordenador
do [úcleo, Victor Hugo Vitoríno Sarmento. Estiveram presentes os professores: Geraldo Humberto
Silva, Ana Paula Gebelein Gervasio, Juvenal Carolino da Silva Filho, Edson José Wartha; Iramaia
Correa Bellin; os representantes discentes: Luana Oliveira dos Santos e Thiago Gallo de Oliveira; o
uno bolsista trabalho: José Antônio Cunha Teles e a técnica administrativa Janini de Oliveira
Félix, Faltaram com justificativa os professores Samuel Cruz Canevari, Marcos Ribeiro de Melo,
. eia Tavares Lopes, em função do gozo de suas férias; Heloísa de Mello em função de sua
participação na reunião do CONEPE e O prof. Ricardo Alexandre Galdino da Silva que no período
entre 23 e 30 de abril de 2010 está participando do 7° Congresso Brasileiro de Análise Térmica e
Calorimetria. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião extraordinária.
Primeiro item de pauta: Homologação da indicação de professor visitante pelo NQCI ( edital
n," 14/2010IDPB/CAPES).
O Prof. Victor informou que até a presente data só houve a
manifestação de apenas um professor e este foi indicado aos membros presentes, Gilberto
Fernandes de Sá, em seguida, o Coordenador
apresentou o seu currículo para apreciação do
Conselho, assim, o professor Victou afirmou que a agregação de um professor visitante colaborará
significativamente com o Núcleo de Química e a sua preocupação, bem como de todos os
professores deste Núcleo, é inerente ao projeto de trabalho do professor visitante, visto que ele
provavelmente também poderá colaborar com o outro Campus da Universidade, em São cristóvão.
Em vista disto, muito foi discutido sobre a importância da permanência do futuro prof. colaborador
no Campus de Itabaiana, com participação efetiva e ativa nas vertentes didáticas da graduação, pósgraduação e pesquisa, dessa forma, os professores destacaram que no Projeto de Trabalho do
professor colaborador deverá ser estipulada a sua participação efetiva nas instalações deste Campus.
O professor Edson questionou o edital em que foi publicado de maneira genérica a indicação de
alguns Campus Universitários sem a especificação da UFS. O professor Victor propôs que o prof.
Geraldo e Prof. Ricardo sejam os responsáveis pela articulação na elaboração do Projeto que
contempla a vinda deste professor visitante Sênior e concluiu a pauta informando que esta proposta
em andamento está apenas no âmbito do Núcleo de Química e posteriormente será apreciada pelo
Conselho de Centro. Os membros presentes deste Núcleo de Ensino aprovaram por unanimidade a
proposta para indicação do professor visitante, Gilberto Fernandes de Sá, desde que o seu Plano de
Trabalho seja desenvolvido efetivamente e de forma ativa nas instalações do Campus Itabaiana e os
professores que auxliarão na implementação desta proposta serão Ricardo Alexandre Galdino da
Silva e Geraldo Humberto da Silva. Segundo item de pauta: Abertura de Edital para concurso
de professor efetivo na área de Química Geral e Inorgânica. O Coordenador comunicou que o
GRH liberou a abertura de novos editais para professores efetivos, desta forma, foi destacada a
necessidade em serem definida! e providenciadas as medidadas necessárias para serem remetidas ao
GRH ainda nesta data corrente, inclusive a planilha de solicitação, ofício de solicitação com o ponto
para o concurso. O professor Víctou iniciou esta pauta com a sugestão de abrir concurso para
professor Assistente, em seguida, o professor Geraldo opinou que é a favor do concurso para doutor
mas explicitou que o curto prazo para homologação do concurso e respectiva nomeação, até o dia
30 de junho de 2010, dificultará os trâmites internos exigindo a devida agilização. A professora Ana
Paula também se manifestou em favor da va~ para professor doutor, adjunto e em seguida, os
demais membros discutiram a respeito da ne~ess,dade de se iniciar os trâmites para não correr o
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risco da perda da vaga. O professor Geraldo deu prosseguimento à pauta comentando sobre a
imprevisibilidade da futura conjuntura polítita do País inerente à Educação e os membros também
ressaltaram que um futuro professor assistente para o Núcleo de Química poderia acarretar
problemas em ter que dividir sua agenda entre as atividades lnstitucionais e a possível continuidade
de seus estudos para um curso de pós-graduação strictu senso, o doutorado. O professor Edson
propôs publicar um edital misto prevendo como requisito o doutorado para professor adjunto e na
falta de inscritos, residualmente seriam abertas inscrições para professsor assistente. Diante do
impasse e de diversos questionamentos foi aberta a respectiva pauta para votação: O professor
Juvenal em princípio, aceitou a proposta de prever no edital concurso para professor assistente, mas
pontuou as eventuais consequências que poderão acarretar com o ingresso deste futuro professor no
Núcleo e concordou com as postura dos demais membros que defendem a abertura de edital para
prof. Adjunto, a despeito, a professora Ana Paula ressaltou que a abertura de um concurso para
assistente numa Universidade Federal repercutiria negativamente em nível Nacional. Em seguida, o
Coordenador consultou a DIRESP e foi informado que este edital será aberto provavelmente na
próxima semana e dirimiu algumas dúvidas inerente aos procedimentos internos do concurso. Os
professores Victor, Geraldo e Edson votaram em favor do concurso para assistente pelas atuais
cirscunstâncias críticas e os demais votaram em favor do concurso para professor adjunto, por
consenso, esta pauta foi encerrada com a aprovação da abertura de novo edital para professor
ADJUNTO, com doutorado em química e com área de concentração em quimíca, já que a própria
política da Universidade Federal preconiza o concurso para professor com titulação de Doutor.
Foram definidos os seguintes dados para solicitação deste edital de concurso: Matéria de Ensino:
Química lnorgânica; disciplinas: Química inorgânica I e lI, Química geral, Química experimental,
Atividades acadêmico-científico-culturais,
Orientação de estágio supervisionado, Orientação de
trabalho de conclusão de curso, Estudo e desenvolvimento de projetos, Disciplinas optativas;
titulação mínima: Graduação em química ( bacharelado ou licenciado) e doutor em química
inorgânica; cargo: Professor adjunto - DE; quantidade de vagas: 01 ( uma vaga) e lista de ponto:
Estrutura atômica e tabela periódica; compostos de coordenação; reações dos compostos de
coordenação; TLVe TOM- comparação; teoria do campo cristalino; elementos dos blocos "s" e "p":
propriedades, obtenção e uso; elementos do bloco "d" e "r': propriedades, obtenção e uso;
caracterização de compostos inorgânicos; estrutura dos sólidos e teorias ácidos e bases. O professor
Geraldo contestou sobre a titulação definida, visto que maiorida das Universidades delimitam a área
de concentração no curso de pós-graduação do professor. O Coordenador encerrou esta reunião
sugerindo que o professor Juvenal seja o Presidente da Banca Examinadora a ser composta e o
professor Juvenal também sugeriu a professora Eliana Midori Sussuchi como membro avaliador; o
professor Victou decidiu com os demais membros que a lista com indicação dos nomes para
composição da Banca e respectivo Suplente seja elaborada e aprovada na próxima reunião. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu o comparecimento de todos, declarando
encerrada a reunião, e para constar, eu, Janini de Oliveira Félix lavrei a presente ata, que depois de
lida e aprovada será assinada pelos presentes. Campus "Prof. Alberto Carvalho", 30 de abril de
2010.

