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Ata da SaReunião
.
....Ordinária do Conselho do Núcleó de
Química, realizada no dia 16 de agosto de 2010. '
.

Às novehoras eiô minut<Jsdo dia16,de~ago~t~de dois, mil e dez, reuniu-se na Salad~Reunião tia '
, Direção - Bloco A, 'do Campusvl'rof Albeito Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe fio '
município de Itabaiana '-: Sergipe,o Conselho do 'Núcleo' de Química, convocado e presidido pelo
Coordenador 'do Núcleo, Victor ".Rugo-Vitoríno 'Sarmento. 'EsÚveram presentes os professores:
Geraldo HumbertoSilva, AnaPaula Gebelein "Ger.va~io, Juvenal Carolino da Silva Filho, Edson
.José Wartha, Iramaia Correa Bellin, Edinéia Tavares Lopes, Rícardo Alexandre GaldínodaSilva; os
representantes' díscentesi. Jonas da' Silva Santos e Tayonara da Cruz Nascimento e' a técnica,
adminlstràtiva Janinide Oliveira Félix. Faltaram com justificativa QS .professores Samuel Cruz
.Canevari, Marcos Ribeiro ,de Melo e Heloísa de Mello, em funçãodo gozo de suas férias; Havendo
número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a .reunião ordinária. Primeiro item de pauta:
Informes,
O Prof. Victor mencionou a sugestão da professora Heloísa { que se encontra no gozo
de suas fériasjem dividir a pauta em duas reuniões, ordinária e extraordinária, .mas por decisão da'
Coordenação
dos demaismembros deram prosseguimento à pauta da 5aé6nvocatófiajá dívulgada
na semana anterior referente, à reunião desta segunda-feita; Inicialmente os docentes deliberaram
por voto da, maioria .dos 'presentes, a homologação parcial dos planos e programas do 7° item da '
pauta, com apenasum voto contra.do Prof, Geraldo e a abstenção do voto da Prof Edinéia. Em
seguidá,:o Coordenador do Núcleo apresentou à.Mesa os.novos represententantes discentes, 'Jorras
da Silva Santos e Tayonara da Cruz .Nascímento, que substituirão as representantes anteriores •.
Luana Oliveira Santos e,Genilma Mendonça da Cruz e Informou aos recém chegados que enquanto
, membros do Conselho 'terão também direito à voto. Jonas descreveu as atividades do CalendáriO da
Calourada 2010.2 e os' professores sugeriram algumas alterações que conciliaram com a
programação, geral do Campus Prof.Alberto Carvalho..O prof. GeraldoInformou que com relação
ao .CTINFRA estão submetendo o pedido de três aparelhos.de grande porte, um Reómetro, um TG:DTA; ICP-OES
mais. um líofilízador; um rotaevaporador, urna Centruvap e urna Capela de .típo
Clove BOX, estimados emR$ 550;000,00. 'os pedidos já foram encaminhados à POSGRAP, na
seção de ,Coordenação de Pesquisa e o-terá o prazo até o dia 28 deagostb
de 2010 paraó
encaminhamento em conjunto com os demaísCampí da Universidade Federal de Sergípe; O prof.
Victor informou que está aberto o edita! do 'Programa de Ensino Tutorial (PET) é foi destacado que.·'
ainda. existem poucos grupos doPET atuando na UFS. Posteriormente, o Coordenador 'salientou a
portaria 09/20101DIREÇÃO sobre o aflxamento dos horários -de atendimento dos' docentes e
técnicos na área externa dás salas. A prof, a' Edinéia informou .que a possíveldata de realização das
-ofícínas da V OCMEA será de apenas um dia, durante a Semana Nacional de, Ciência e Tecnologia
(a ser realizada: de 18a24 de outubro). Adiante, houve também uma outra proposta daV OCMEA
ser realizada durante a Semaria.deExtensão, mas o assunto não progrediu. O prof, Victar destacou
também qu~ a FAPITEC não liberou recurso financeiro para realização do ENESQUIM (2010.2); . '
assim, o praf. Edson explicou que' em virtude do grande número de eventos programados somente
para o segundo semestre doano letivo este fator, Implicou .na dificuldade tia implernentação
orçamentáriapárarealízação
de 'eventos. Segundo iteni,de,Pauta:Aprovaç~o do Calendário das
Reuniões Ordinárias de 2..010.2. Foram aprovadas e definidas as datas das reuniões ordinária do
semestre 2010.2: 6a reunião -r- 13 de setembro de '2010, 7a reunião ., H~ de outubrode 2010, 8a
reunião - os de novembro- de 2010, em 'seguidá, à professoraAna Paula sugeriu que a, ga reunião
órdináríaseja realizada', no dia 06 de dezembro de 2010, em função do tempo hábil para resolução
das pendênciasdecorrentes do final doperíodo, antes do recesso de final de ano, o que foi aprovado
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.O professor Edson recebeu o convite para participação como Conferencista do IV Encontro de
Químíca daBahía- lVEQBA, na primeira semana de setembro de 2010; a professora Edínéía
, também informou que recebeu o convite para integrar aComissão de uma banca éxaminadora e
'postériormente os respectivos docentes encaminharão o 'pedido 'de afastamento com os documentos
. comprobatórios.Em seguida, o.prof. Geraldo sugeriu abrir lima discussão referente ao período de
reposição de aulas, tendo em vista, a' dificuldade da reposição do 1° semestre ,de 2010; 'a prof.t.Ana
Paula ressaltou, então que em detrimeniodos feriados e eventos do' 2° semestre a dísciplinaQuímlca
, , AiIalítica(20102) já necessitará da reposição de pelos menos 05 aulas, repercutindo o assunto, os
professores discutiram sobre a programação antecipada para os casos de afastamentos 'em' que
poderão se remanejar para suprir o horário vago ou continuarapllcando
o Estudo Dirigido ( que
'requer do aluno tempo e' dedicação para à pesquisa) durante a: ausência de cada professor; oProf.
Rícardo sugeriu inserir estaquestão-tambémnas
próximas reuniões ficando .a critério de cada
, docente optar por uma das alternativas 'levanredas. As solicitações de Afastamento foram aprovadas
, -: por unanimidade Quarto item de pauta: Homologação <Ias solicitações de' afastamento
, 'concedidas, ad referendum. O Coordenador apresentou os pedidos' de afastamento dos meses de
junho a julho de 2010: O professor Juvenalsolicitou afastamento para fazer provas na Universidade
Federal de Uberlândia, no período' entre, 07 a 11' de junho; o prof. Rícardoafastou-se ,no período
.entre 14 de junho a.02 de julho paradesenvolver mais uma etapa do projetá de .pesquísa "Estudo da
cinética de decomposição da fase martensitica em ligas de Cu-AI com adições de Ag", no Instituto
de Química da Unesp, em Araraquara/Sf'jo prof. Geraldo afastou-seno período entre 2Tde junho a
, 03 de' [ulhopara coordenara
proposta de pesquisa "Tdentiflcação de rnetabólítos secundários"
isolados do fungo endofíticoAspergíllus niger associadocom Hancornia speciosa", no Laboratório
Nacíonalde Luz .Sincrotron {LNLS) em Campinas/Sl'; a assistente admínístratíva.Tanini, esteve de'
licença médicaentre o período de 17a 30 de julho; o prof, Víctor -solícitou afastamento para o
.período. de 26 a 30 de julho para participação da proposta de pesquisa "DllA-5AXS1-101410
.Influêncía da codopagem de nanopartículas de.ouro em nanopartículas dealuminas e sílícà obtidas '
por pirólise de .aerossol dopadascom lumínóforos", realizado no Laboratório Nacional da Luz
Síncrotron (LNLS);em Campinas/S]' e para ofertar a disciplina para após-graduação; a professora
Edinéia afastou-se entre os dias 21 e 24 de julho de 2010, para partícipação no Encontro Nacional
de Ensino de Química - ENEQ/2010~ em Brasílía/Dlie no período entre 27 a 31 de julho para
participação de reuniãocom pesquisadores na áreade Ensino de Ciências- UFBA fi participação na,
defesa de tese de Doutorado, na UFBA, em Salvador/Bá.As solicitações ad referendum foram
aprovadas 'por unanltnidade. Quinto item de pauta: Solicitação de afastamento-da. prof. Ana
Paulà G. Gervásio para pôs-doe no, Centro de Energia Nuclear, na AgricultUra .da USP, em
Piraeicaba/Sê. AProfessora Ana Paula Gebelein Gervásio, decanado 'NQCI, solícitouafastamento.
para pós-doe: O professor Victoràbríu discussão para a,adoçãode procedimentos e critérios, sem o ,
, propósito de restringir a possibilidade de conceder afastamentos-para este fim" mas somente para,
nortear as' normas regulamentadoras; desta forma) a.professora.Ana Paula informou que as agências
de fomento periniterri que o docente se afastepelo período entre 06 a 24 meses, para isto.Taz-se
.necessáríoo planejamento dos, professores do NQCI com acontratação de um Substituto. O prof.
Ricardo sugeriu que urngrupo de professores elabore uma Instrução-Nórmatíva a fim de nortear as
os procedimentos; o prof. Geraldo ressalvou que poderá ser discutido cada caso, nas reuniões, no
momento em que surgirem os pedidos de afastamento paraqualifícação,
assím.: a prof." Edínéia
complementou destacando que o Núcleo poderá definir asregras norteadoras durante as próximas
reuniões: Após a apreciação do pedido da prof." Ana Paula, osmembros dó Conselho do Núcleo de
Química aprovaram porunanímidade o afastamento dadocente para cursar pós-doe no Centro de "
,Energia Nuclear na Agricultura da, USP, em Piracícaba/Sk durante o período 12 meses, com saída' "
em março de 20),1 e retorno em fevereiro de 2012. Sexto item de pauta:' Fechamento do período
2010.1 e entrega -dos respectivos diários de .classe e conteúdo ministrado. O Prof. Víctor
solicitou que todos os professores informem as principais ocorrências do período 2010): O prof.
Edson relatou que a possibilidade que a resolução antiga -abre. para os, discentes realizarem as
~CiPlinas'
de Estágio, a1eatori~dificulta
o planejamento 'do professor responsável pela
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.orientação e /ou coordenação de Estágio, em seguida, os' professores destacaram os problemas que
tiveram com as reposições deaula em função de feriados, como o períodojunino e eventos; o prof.
Juvenal comentou que, os discentes tiveram muita dificuldade em atingir a média mínima na
disciplina Fundamentos de Química, apesar de comparecerem às aulas assiduamente o que levou:a
concluir que o problema é de base. A despeito dos feriados e eventos, o prof. Geraldoretomou a
'. palavra sugerindo ao Núcleo' que se posicíone cóntra a aprovação das rriudanças repentinas do'
Calendário de aula, feriados e eventos, ocorridos em especial, ·em 2010.1. A despeito, o prof.
,Geraldo também sugeriu que futuramente as turmas ofertadas com maior número de alunos sejam
'divididas, em 02 turmas para otímízar a qualidade no ensino de aprendizagem dos alunos. O prof.
Victor complernentoú esta proposta informando que, já vinha estudando esta possibilidade
considerando as disciplinas que também são as mais requisitadas, O prof. Rícardo c.omentouque a
disciplina ministrada para apenas 07 alunos, Terrnodínârnicaquímica,repercutiu' num bom resultado,
acima do esperado,
2010.1. Os professores Geraldo, Iramaia e AnaPaula informaram que as
aulas ocorreram .norrnalrnente. O Coordenador comunicou aos presentes' que os professores Ana
Paula, Ricardo, .Juvenal, Edson, João Paulo e Heloísa entregaram à Coordenação os diários, '
acadêmicos dó semestre '2010~1 devidamen.te preenchidos. Os professores Geraldo e Iramaiam
informaram que', entregariam' no prazo, de mais uma semana. Sétimo item de pauta:'
Encaminhamentos para o período 2010.~ e homologação dos planos.de aula e dos .programas
de ensino das disciplinas da nova estrutura curricular a serem ofertadas no período 2010.2. O
Coordenador abordou que o término dp 10. semestre foi conturbado e descreveu a dificuldade que
teve com a elaboração do horário e distribuição das disciplines por professor.iemvista do número,
, IIlÍJli1110
do quadro de docentes do NQCI, posteriormente, o prof. Victor apresentou os programas
'recebidos dos professores Ana Paula, Edson,' Juvenal e Ricardo, condicionados retificação de
alguns itens de alguns programas, Marcelo Leite (aprovado no .c.oncursode.Química Inorgãnica
, prof. Voluntárioaté a datá da nomeação e POSSt;) e prof Victor. O·praf. Geraldo se 'reUnirá com a
prof." Heloísapara definição do programa e plano e a professora Iramaia entregará seus programas
, até o próximo dia23 de agosto de 2010. Os programas e planos foram aprovados por unajiimidade.,,
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Oitavo item de pauta: Homologação dos roteiros das disciplinas práticas do período de 2010.2.

Os professores' Juvenal e Iramaia já estão elaborando para serem entregues até a próxima semana,
dia 23 de agosto. Nono item de pauta: Homologação ad referendum aprovando o termo aditivo
do projeto de monitoria 2010-2011: O prof.iRícardo esclareceu.que géralmente no período do
.recesso dos alunos, em junho, os bolsistas não recebem a ajuda,qe custo, mas-a critério dos
coordenadores da monítóría e do NQCI poderia ser atribuída alguma atividade aos bolsistas, o que
justificaria o pagamento dos mesmos neste período. Foi. proposto' um termo aditivo ao projeto de,
Monitoria 2010-20.11 que atribuía atividades aos bolsistas durante orecesso escolar.'O objetivo do "
curso foi aprimorar algunsconceitos básicos que os alunos íngressantes trazem. do ensino médio e
ensiná-los a trabalhar, com a' calculadora científica. O plano de trabalho executado contemplou
aproximadamente 40, alunos ingressantes no curso de licenciatura em,Química. Todos aprovaram a
homologação da ata ad,referendvm do termo adítívo do projeto de monítoria, Décimo item de
pauta: Apreciação da solicitação de deslocamento de monitores (projeto 2010-2011) para as',
disciplinas da nova êstrutura curricnlar.: Em resposta à solicitação do Prof. Dr. Paulo Heimar
'(DEAPE) o 'professor Ricardo submeteu à aprovação do 'COllselho,dp NQCI a sua solicitação de
deslocamento 'dos' alunos monitores: Aline' Ribeiro ,dos Sadtos", deslocada das disciplinas
Instrumentação para ensino de Química I' e IÍ para as dísciplínas Metodologia e' Instrurnentação
para o ensino de química e Temasestrúturadores para o Ensino de Química 111; Glêsiano Andrade ,
_Gomes, com base na tabela de equivalência, permaneceu nas disciplinas Química' dos Compostos
-orgânicos 1e' 11; Paula Fernanda de Carvalho Dantas também permaneceu nas' disciplinas-Temas
Estruturadores para o Ensino de Química I e lI; Edna ,da Silva Machadobolsista, foi deslocada das'
disciplinas Cinétlca Química e Químiometria para Físico-Química 111 e Fundamentos de Físico, ' Química e o monítor Jonas da Silva Santos, bolsista, foi deslocado.da disciplina Fundamentos de
Química para as disciplinas Química' Geral e Química Experimental. ' Os membros aprovaram. a '.
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Reabertura
de Edital para 'seleção (te monitores, O professor Ricardo solicitou abertura de '
processo .'seletivo para contratação de. um monitor bolsista e dois voluntáríos nas' disciplinas
,Química Geral e QuímicaExperimental
(bolsista), Metodologla.Tnstrumentaçãopara
o Ensino de'
QUímica, Temas Esttuturadores para' o Ensino de Química Ill (voluntário) e Química dos
Compostos Orgânicos Ie II {voluntário). O professor explicou que a professora .Heloísa pode não
conseguir' incluir o aluno Jonas da Silva Santos, no PIBICVol, tendo em vista que o prazo já foi
expirado e por precaução o professor Ricardo não desligou o aluno do projetodemonítoria
2010.,.,
2011, mas providenciou a reabertura do projeto de Monitoria· em Química Geral e.' Química
, Experimental, considerando a possibilidade da prof: Heloísa conseguir inseri-lo rio programa
,PIBICVol, os membros apreciaram e aprovaram a solicitação de Reabertura 0.0 Edítal demonitoria
apresentada pelo prof. Ricardo Alexandre Galdino 'da Silva. Décimo segundo Item de pauta:"
Homologação do ad referendum da Tabela de Equivalência das disciplinas DQ1·NQCL Q
Coordenador distribuiu cópias da tabela de equivalência aos membros presentes, dirimiu as dúvidas
referêntes à mudança da matriz currícular ,e' submeteu à apreciaçãodos membros do Núcleo. Depois
de apreciada a tabela de equivalência foi aprovada por todos os presentes do Conselho do Núcleo de
Química.Décimo terceiro item de pauta: Nomeação do Relatar 'do Processo de Progressão
Horizontal da 'Prof~a Edinêia 'Iavares Lopes. A. professora Ana Paula Gebelein Gervasio foi
nomeada a relatora do iprocesso de Progressão Horizontal da Prof. a·Edinéia Lopes, pela
Coordenação do' Núcleo e com aprovação de todos os membros do Conselho. A professora Edinéia
- está concluindo também o seu EstágioProbatório
cuja Comissãode Avaliação é.composta pelos
professores Djalma Andrade/Dep. De Química, 'Paulo Sérgio da Costa Neves/Dep.Ciências.Sociais
e Liana Torres/DED. Décimo quarto itemdepautae
Homologação do. resultado do primeiro
Relatório do Estágio Probatório do Prof. Dr. Ricardo Alexandre Galdino da Silva. A prof. Ana
Paula leu o parecer dos .assessores e informou que orelatórío foi aprovado com 100,0 pontos; a
Comissão de avaliação é 'Composta pelos professores doutores Ana Paula Gebelein Gervasio,
Heloísa de Mello e Victor Hugo Vitorino Sarment:o. O parecer ·foi aprovado por unanimidade.
Déciino quinto item de 'pauta: Homologação dos Projetos de' pesquisa, ensino eextensão
aprovados do Núcleo de ,Química no período. O projeto UNIVERSAL, do Prof. Ricardo já foi
aprovado em reunião anterior; o projeto PPP cujo título é "Efeito das adições de Ag e mn no
comportamento térmico da liga Cu:'l1%Al, valor concedido foi' de R$- 27.686,23, está em
andamento e ainda aguarda o recebimento da 'verba já aprovada, pelaFAPITEC, a vigência do
projeto é de 24 meses;. A prof." Ana Paula está com dois projetos de pesquisa nolaboratór:io da UFS,
"Especíação. e determíriação rle flavonóides por eletroforece capitar"e "Determinação de ácido'
ascórbico, rnálíco e gálico em frutas por eletroforese capítar", o primeiro financiadopelo CNPQ;
valor estimado em R$16.000,00, vigência durante 02 anos a terminar em novembro de 2010. O
prof.' Edson está com o projeto em andamento: Ciência sob rodas: "Busão da Ciência do agreste e
do Sertâo"(CNPQIFAPITEC), valor estimado em R$200.000,00, com vigência entre julho de 2010
a junho de 2012"dentre outros projetos dos docentes do Núcleo já homologados na' 2a reunião, de
12 de abríl.de 2010. O Coordenador solícítou aos docentes que 'registrem perante a Coordenação os
dados dos projetos aprovados em andáinento para a catalogação no Arquivo do Núcleo. Depois' de
relatados os membros aprovaram a homologação dos Projetos de pesquisa, ensino 'e extensão em
andamento. Décimo sexto. item, de pauta: 'Homologação dos' ad referendum', aprovando as
bancas examinadoras dos concursos de Inorgânica ( editaI15/2010).O
concurso de, Inorgânica,
, edital 15/2010, para professor Adjunto teve como banca examinadora os professores: Prof. Dr..
Juvenal Carolíno da Silva Filho (Presidente -·.NQCIIUFS), ·Prof. Dr. .Adriano Boff de Oliveira
(Examinador ., DQlIUFS), Prof. Dr. Gilberto Fernandes de Sá'(Membro Externo-Ulil'E), Prof." Dr,"
Anue Michelle Garrido Pedrosa de Souza, (Suplente -DQVUFS), Prof." Dr," Iramaia Correa Bellin
(Suplente ~ NQCIIUFS); .O concurso de Ensino de Química.vedital .23/2010, para ,professor
Assistente que será realizado entre os.dias 25 e ~7 de agosto de 2010, terá como banca examinadora
os professoresrProf. M.Sc:Edson 'JoséWartha (presidente ~ NQCUUFS)" Prof, Dr.vLuclana Passos
Sá (Examinador - DCETIUESC), Prof.a M.Sc. Edinéia 'Iavares Lopes (Membro Interno-
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Cortês Júnior (Suplente- UFBA). Depois de apresentádas as Comissões das Bancas Examinadoras
'. o Conselho do Núcleo-aprovou a homologação ad referendum. Décimo sétimo item de pauta:
Plano de ação organízacíonal para os laboratórios do NQCI~.período 2010.2.,Este item de pauta
foi retirado e será incluído na próxima, reunião em setembro. Décimo oitavo item de pauta: O que
.houver. Aprof. Ana Paula.também relatou que ficou preocupada com a oferta.de 2010/2, uma vez
que a mesma mínístrará o curso de Química Geral. Após 4 anos na Universidade, ecom a mudança
currícular, é! professora esperava ministrar novos cursos, conforme a elaboração da nova grade
curricular. A prof. Ana Paula . solicitou à Coorderiação para que fosse solicitado aos alunos dos
cursos de Química Geral evitassem ouso de bermudas chinelos bonés durante as aulas teóricas,
evitando assim a circulação desse tipo de traje pelos corredores dos laboratórios. Ao final .da
reunião; a prof." Edinéia comentou sobre o adiamento da data de realização do Curso de Pesquisa
em Ensino de Ciências/ Química, por motivo de remanejarriento de recurso CAPES e em seguida, a
. professora fez um comunicado e esclareceu aos presentes que não está afastada, porém, díspensada
de ministrar aulas em sala de aula e para tanto,-a professora apresentou e entregouao Coordenador
um relatório constando os projetos em andamento e executados, bem como suas diversas ativídades
e atribuições extra Campus, como orientação de trabalhos de iniciação' científica, TCC de
especialização, orientação de bolsistas de extensão, ~dnitoria; bolsista de estagiário, voluntário em
projeto de extensão, organização e participação. de eventos' corno a OCMEA, .cursos e Oficinas;
coordenação de projetos de pesquisa, dentre. outras atribuições: ..Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu o comparecimento ....de. todos, .declarando encerrada
a reunião, é. para
'.
constar, eu, Janíni ele Oliveira Félíx lavrei a presente ata, que depois, de lida f2 aprovada será
assinada pelos presentes. C~~s
"~rof.~.berto Carvalho", 16 de agosto de 2010.
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