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.Ata da !ia Reunião Ordinária 'do' Conselho do Núcleo de
Química, realizada no dia 13 de setembro de 2010. "

Às oitohoras e .quarenta e.oito minutos do dia 13·de setembro de dois míle dez, reuniu-se na Sala
de Reunião da Direção' =Bloco A, do Campus "Prof. Alberto Carvalho", da Universidade Federal
de Sergipe.no munícípio de Itabaiana
Sergipe, oConsélho do Núcleo-dé Quírníca, convocado e-.
presidido pelo' Coordenador' do Núcleo, Victor Hugo Vítoríno Sarmento. Estiveram presentes
· professores: Ana Páula Cebelein Gervasio, JuvenalCarolíno daSilvaFtlho,
Edson José- Wartha,
Iramaia Correa Bellin,' Ricardo Alexandre. Galdino da Silvazos representantes discentes: Jonas da '.
Silva Santos e' 'Iayonara da Cruz Nascimento e a técnica administrativa .Janíní de Oliveira Félix ..
Faltaram com justificativa os professores Samuel Cruz Canevari, Marcos Ribeiro de Melo, Ceraldo
Humberto Silva, Edinéia Tavares Lopes e Heloísa de Mello, afastada por motivo de saúde. em
família; Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a 'reunião ordinária. O Prof.
Víctor solicitou a compreensão de todos para a retirada do segundo item de pauta, Aprovação das
· atas .da 5a RO e 5a RE, em função da revisão. das respectivas atasqueainda não foi realizada, apesar
de já estarem prontas e solicitou inclusão do item de pauta "Afastamentos de docentes no mês de'
setembro de 2010": PriíÍteiro' item de pauta: Informes. L O Coordenador esplanou sobre a
ampliação do novo prédío departamental: conforme decisão em reunião com os. Arquitetos da'
Universidade optaram pela verticalízação do Prédio Departarnental do Campus ,ProL Alberto
Carvalho e decidiram que os Laboratórios Didáticos do Núcleo de Química se situarão no 7° andar.
Ao totalserão construidos 03 Laboratórios, Sala dê Balança e Sala <paraos Técnicos de Laboratório ..
~Os professorésquestíonaram
quanto às medidas de segurança eo prof, Víctor informou que, estas
medidas foram discutidas e estudadas pelos Arquitetos e já constam no Projeto da ampliação do
Prédio. Segundo item de pauta: Substituição do membro da Comissão de Avaliação de.Estágio
Probatório do Prof. Edson Wartha. Inicialmente, o membro que será substituído é oprofessorDr .
. Luis EduardoAlmeida, em.função do seu afastamento para -cursar Pós-doe, entretanto, ~m 08 de
setembro de 2010, a professora Djalma Andrade se destituiu da Comissão em virtude da sua
'impossibilidade para ocumpitmento dos prazos exigidos para conclusãoçlo processo. Ato contínuo,
a professora AnaPaula prontifícou-se em ,compor a Comissão de Estágio Probatórío e agilízar o
andamento do proc~sso.Ao final da discussão deste item de pauta os membros do Conselho
decidiram. nomear os-seguintes professores .para composição da nova Comissão 'de 'Avaliação de
Estágio 'Probatól;io: .AnaPàula Gebeleín Cervásio ( Presidente), Heloísa de Mello ( Membro) e
· Victor Hugo Vitorino .Sarmento ( Membro), .tendo como Suplente -oprof: Dr, Geraldo Humberto
Silva, Em seguida, O prof. Victo(: leu os pareceres dos 03 relatórios enviados pelo professor Edson à
'Comissão anterior, conforme a seguir: 1° Relatório -período 28;04.2008.a 27.10.2008. Parecer
favorável, com 97,10' pontos; 2° Relatório .: período 28.io.2008 a 27.04.2009, Parecer favorável,
" com 97,59 pontos; 3° Relatório - período 28.99.2009 a 28.10.2009. Parecer também favorável, com
97,10 pontos. Faltando apenas o parecer do 4° Relatório
período 29.10.09 a 28.04.2010 que já se
encontrava disponível no 'Núcleo de 'Química, pois o professor Edson já tinha entregado no mês de
. junho de' 2010., O Coordenador e os demais membros detectaram alguns erros nas datas e
. enumeração nos pareceres dos relatórios; 'para oandamento deste processo, o professor Víctor ,
. informou que .solicitará. à professora Djalma a retificação dos dados e comunicou'. também que na
data presente serão publícadas duas portarias, a primeira destituirá o. professor Luis Eduardo que
será substituído' pela professora AnaPaula, a segunda portaria nomeará os· membros' da nova
Comissão, de Avaliação do Estágio Probatório do professor em' pauta .. Todos aprovaram com
unanimidade os encaminhamentos e' os pareceres. dos relatórios. Terceiro item de Pauta: ,.
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nas despesas' de palestrantes
do 11 'ENESQUIM.,
0, Coordenador apresentou e leu o
Demonstrativo dá disponibilidade dos recursos do sistema de concessão de diárias e passagens/
2010. Em seguida, o professor expôs a necessidade da utilização destes recursos para realização do,
", ENESQUIM, em consequência do indeferimerrto pela FAPlTEC" da liberação de recursos para tal
finalidade. O prof. Víctor esclareceu que os recursos (SCDP) disponíveis para o uso do Núcleo de
Química anteriormente eram dísponibílízados somente com o propósito de custear diárias e/ou'
,passagêns aéreas para membros externos das bancas examinadoras dos concursos para professores
efetivos, mas neste ano a DlRESP custeou todas as despesas com concursos o que gerou uma sobra
, 'a saber: Diárias para servidor, R$ ,1.636,36; Díérías/Colaborador eventual; R$ 454,54 e Passagens,
aéreas, R$ 2.727,27. Exposto a motivação para utilização de parte .destes valores aos membros
assim decidirain por utilizarem dos recursos da ..sota'"Passagens 'aéreas;' e "Diárias .para .servidor"
, para custear a vinda' do, professor convidado para o evento" Prof. Dr. Vaiter Stefani e da cota
"Diárias/Colaborador eventual" para custear' as diárias doprofessor também convidado, Dr, Atico
Chassot. Os professores Ana Paula e Edson sugeriram que o Prof. Valter além de ministrar o miní,curso também dirija a palestra de encerramento. Todososmembrosaprovararncom
unanimidade.
Quarto itam de pauta: Início das discussões sobre a oferta 2011~1. -Em .função da mudança da'
nova gradecurricular e com a finalidade deorganízar antecipadamente a distribuição de disciplinas
dos professores dasáreas correlatas.Io Coordenador abriu estadiscussão, umavez que no próximo
anã, 'em 2011, Ó quadro' de docentes será ampliado com a contratação de ,dois novos professores
aprovados nos concursos para professor efetivo, bem como a prof.tAna Paula também aguardaa
aprovação da bolsa,' pelo CNPQ, para cursar o .pós-doc e consequentemenfe, obter o seu
afastamento. Adiante, o prof. Victor destacou que este planejamento poderá contemplar algumas
disciplinas obrigatórias que .ínícíalmente não seriamofertadasnecessariamcnte
no 'próxímoperiodo; i
porem, para quê' evite, a retenção ,de alunos, seria importante que fossem ofertadas no' próxímo
semestre 2011.1; foi também ressaltada a necessidade de que a termodinâmíca seja ofertada para os
próximos dois-períodos, 2011.1 e '2011.2 Fisico-quírnica I deverá ser ministrada com duas turmas,
, uma vez, que o prof. Ricardo está ministrando neste período, ,2010.2, numa turma com' 75 alunos,
inscritos. A professora Ana Paula sugeriu e prontíficou-seern ministrar a disciplina Sernínârios.no
próximo curso de-Verão, em janeiro de 2011. Ademais, oprof, Ricardo manifestou o seu receio com
relação a oferta da disciplina Fundamentos de Físico Química no verão, frente 'a possibilidade de, "
baixo aproveitamento por parte dos alunos pelo grau de dificuldade que os alunos estão enfrentando '
atualmente. Ato contínuo, o prof. Victor destacou aos representarites. discentes, Jonas e Tayonara,
para que eles avisem aos colegas que o curso. de verão transcorrerá normalmente seguindo p mesm9
','grau de dificuldade da disciplina ofertada durante o semestre letivo.: 0- professor Edson; visto a
dificuldade dos, alunos na' disciplina Estágio IV obterem vagas nas escolas paraestagiarem, propôs
, aproveitar estes alunos para ofertarern cursos.de -nivelação para os. íngressantes, uma vez que os
mesmos ficam um semestre inteiro parados até o início das aulas e informou que irá conversar com
a professora Kaarly, do Departamento de Matemática e outros departamentos/, núcleos a' fim de
'desenvolverem e executarem este projeto; os professores Ricardo
Viétor, também mencionaram.
sobre, a possíbílídadede se ofertar um curso de química para PRÉ- Vestibular, mas não houve até o
.momento manifestação' de adesão por parte dos professores. Em tempo, o prof Edson também
sugeriu a opção dos alunos, que' cursarão Estágio IV oferecerem oficinas nas escolas de ensino
médio, uma espécie de aulas não formais. Finalizando o quarto item de pauta, o .Coordenador
, esclareceu' .o seu propósito em facilitar este plane] amento de distribuição de disciplinas, também
foco de discussão.para aspróxírnas reuniões. Quinto item depauta: Afastamento de docentes no
'mês .de setembro de 20l0. No momento da reunião o professor Geraldo não estava presente, mas
" foi mencionado que o prof.Geráldo necessitará afastar-se no' dia24 de 'setembro de 2010 para
participação em banca examinadora de :doutorado. Nenhum dos presentes manifestou a necessidade
de afastar-seduraste
o mês' corrente. Sexto item de pauta: o 'que ocorrer.
O representante
discente, Jonas Santos, apresentou as atas de posse e deeleiçãodos.representantes
discentes; mas
,.ainda não coletou as respectivas assinaturas da Diretoria do Centro Acadêmico. Posteriormente as
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vazamento ocorrido com o botíjão de gás, instalado no Laboratório I, botijão estequefoi doado pela
professora Ana Paula, O Coordenador recomendou que por medida 'dê segurança o botijão fique
fixo, jáque. faz-sé -necessárío a aquisição de um segundo botijão e o único 'existente' deveria
permanecer junto ao equipamento de origem, (fotômetro-de cbaina). Em seguida, o prof. Ricardo
~ indagou sobre a possibilidade da canalização do gás, nesteCampuse
sugeriu que seja comunicado
formalmente à Direção sobre à ocorrência deste. incidente e dos riscos que os usuários e não
usuários estão correndo. O Coordenador informou que esta providência serárealizada e encerrou a .
pauta informando que aguardará o retorno da prof," Heloísa, afastada durante o mês de setembro,
para receber-dados a respeito do- processo aberto pela Coordenaçãoanteríoncorna
solicitação de
canalização do gás neste Campus. Nada mais havendo a tratar, o SenhorPresidente
agradeceu o
comparecimento de todos, declarando encerrada a reunião,e para constar, eu; Janini de Oliveira ,;
Félix lavrei presente ata; que depois de lida é' aprovada será assinada pelos presentes. Campus
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