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~UniversidadeFederalde Sergipe
Campus ~·Prof.Albert~ Carvalho"
Núcleo de Química .'
',
Ata~a 7a Reunião Ordmáriado,Conselho
d.ó Nucleó, de
Química, realizada ne dia 18de outubro de 2010.
,

'

novehoras do dia 18 de outubro-de dois mil e dez, reuniu-se na sala de Reunião da Direção >
. ~BlocoA, do Campus "Prof. Alberto Carvalho'Lda Universidade Federal de Sergipe no muníeípío de
-Jtabalana ., Sergipe, o Conselho do Núcleo de Química, convocado e presidido pelo Coordenador .
, dó' Núcleo, Victor Hugo Vítorino .Sarmentó.: Estiveram' presentes os professores: AnaPaula
, Gebelein-Gervasio, Juvenal Carolino da Silva Filho;' Edson-José Wartha, Iramaía Correa B~mn; , ,
Geraldo Hurnberto Silva e Heloísa .de Mello, às representantes discentes: Jonas da Silva santos e
. .Tayonarada Cruz Nascimento e a técnica admiiústrativa Janíni de Oliveira Félix e corno convidado
: o professor Marcelo Leite dos Santos; Faltou com Justificativa a professora Edinéia TavaresJ.op~s .
. em função. da organização da V OCMEA. Havendo número legal;~o Senhor Presidente declarou
'aberta a reunião ordinária. Primeiro item de pauta: Informes.' O Coordenador informou aos
, ,./ ~ 'professores sobre a necessidade, do preenchímerito do PAD até' o dia 22 'de outubro de 2010;
Também'destacou a 'necessidade da .atualização das atividades no PiT referente às .disciplinas,
,
eventuais cursos e projetos ,que estão',sendo executados, no semestre 2010.2; mencionou sobre o
e: "
'afràso nàatualízação do site 'da UFS, nóJínk do curso de Química e sua posterior solução;
Comentousobreo projeto de tubulação dos gases nos laboratórios: A professora Heloísa pediu
.apoio dos presentes para Ievaroconhecímento a público sobre anecessidade da canalização do gás,
desta forma, aprofessora comunicou que- providenciou: a, visita' de umjécníco especializado;
Mudançada grade: à Coordenador informou que já.foi elaborado um formulário'apropriado-para as
solicitações'de mudança de grande, o prazo será aíndadivulgàdo aos alunose terá duração até 10 de:
.dezembro de 2010. Ein seguida, o professor -Geraldoinformouque chegou o Cromatógrafo e-que .,.
"ainda necessita da respectívainstalação, assím.. o equipamento possui, urnagarantia de 12 meses
após a suá instalaçãoe de IS'meses após à entrega. O.atraso da instalação do equipamento advém
'\
\ ''\
'da falta de Infraestrurura do Campus, já que o projeto' de reforma ainda está paralisado. Segundo
,item depautaiAprevaçãe das atas da sa 'RO, 6a RO e 5 RE> As referidas atas foram lidas e
aprovadas por unaniinidade. Terceiro item de P~lUta:Mastamentos de docentes do NQC~ do mês .
'de outubro. o Ch'ordena~or comúniç9u.que .precisará afastar-se no, período entre 25, e 29 de
, outubro :de 2010 e o professor Edson também informou que irá compor uma mesa (Banca) para o
concurso da UniversidadeFederal de,Alagoas, a comunicação 'intenia,e a carta convite ainda serão
, entregues à Coordenação do Núcleo. Quarto item de pauta: Encaminhamentos da V OCMEA, /.' ~
2010. 'Foram oficializadas 'pelá Direção doCampus a liberação das aulas na tarde do dia 20 de
outubro de 2010 e de algumas salas.fambémforam requeridos reagéntes e vidrarias pela Comissão
da V OCMEA. O Coordenador solicitou aos professores' coordenadores de oficinas que orientem
'seus alunos para solicitar com antecedência, materiais e equipamentos dos laboratórios para que as'
aüvidadesnão. sejam comprometidas: Quinto item' de páuta{' 'Formação, da Cemissâo de
)
,
'Monitoria 2011-2012. O prof, Victor informou que 0,0 período entre 03a 17de,novembro de 2010
"será o prazo' para as 'incrições do edital do Projeto de Monitoría, 2011-2012, este ainda. sujeito a,
alterações peloDEAPE ecom isto será necessário formar a comissão de monitoria para o período
\
,20~1-2012. tom a anuência.do Núcleo e dospróprios professores foram-índicadospara compor a
referida comissão os seguintes decentes: Juvenal Carolíno da.Silva Filbcj'Coordenador), .AnaPaula
Oebelein Cervasío, Heloísa de ',MelloeVictor'HugdVitorino
Sarmento, Ass\ID .sendo,'0
Coordenadorretomou a palavra ao'mencionar sobre o Projeto Pré-Químíca e pediu que no Projeto ' .
- de Monitoría cite a proposta do Pré-Química; Dando continUidade à, pauta, a profa, Ana Paula
abordousobre a inclusão de um requisito que' inicialmentejá existia no..Projetode Monítoria de
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treinamento para -acompanhamento de aulas práticas. Em' seguida, foi posto em discussão o pedido :
das bolsas - os critérios utilizados quejustífícam o número de bolsas solicitadas - com relação 'à
demanda existente. Sexto itemdepauta:
Aprovação de disciplinas para a-Oferta 2011.1. Foram ,
"'.'
aprovados a o1ertadas -seguintesdísciplinas: l.átea de inorgârtica.~ Química Inorgânica eOuímtca ' .'
Geral .;(obrigatórias) .é Bloínorgânícà (optativa);: 2, áie~ de' análítica. ~ Química Analí~ea
Experimental (obrigatória) e Química Ambíental (optativa); 3..área. de, orgânica ~ 2 (duas) turmas de
Química, Orgânica Experimental e de Fundamentos de Química 'Orgânica e ,1. (uma) turma de
.Química -dos Compostos Orgânicos I (todas obrigat~rias)' e Métodos Físicos de Análise {óptativa): ,
, Os professores Geraldo e Heloísasugenram ínícíalmenteque a para a disciplina Química: Orgânica '
Experimental fosse.' ofertada 18 vagas inicialmente; 4.. área de' Físico Oufrnica ...:..c 'Iermodínâmica
pata os alunos que estão na grade "curricular antiga e Fisico-Química.T, o. Prof., Víctor ,Jala da
possibilidade de ser ofertada,) turmas 'dependendo da aprovação dos alunos' e ou ate fundamentos
. í
'~ de físico-química dependendo da reprovação. ESta ainda poderá serofertade noverão para aterrder a
demanda'de alunos ql:lenãoa cursaram no-período normal; 5. área de Ensirio •.- EstágíoIl e Estágio
" IV, a' oferta' de TEQ I eTEQ Illfícará condícionada a permissão do OAA de dar equivalêacía destas
'~para as disciplinas Instrumento para o Ensino de-Química I e Ill dependendo de qual disciplina o
aluno aindá não cursou. E por último TEQJIserá ofertada. Sétimo item de pauta: Solkftação da
Técnica Rosíane dós 'Santosparafazer
curso deMestrado.isem
comprometimento
das suas,
atividades no NQCI. A carta desolícítação da Técnica para fazercurso de Mestrado emitida ab
Núcleo foi, lidá 'e analisada pelo Conselho. Tal solicitação foi aprovadacomúnenímídedepelos
mémbrospreserites. A técnica supracítada deverá elaborar um plano de compensação de horas, '
Oitavo 'item de pauta: Aproveitamento
da vaga de cargo efetivo doProf .. Dr. Ricardo
Alexandre G. Da Silva(cótligo de vaga n° 8Q8505). O Coordenador informou (iOS presentes que o .
processo com o pedido de'apróveitamentoda vaga jáfo] aberto e enviado aoGRH, com. cópias para '
DIRESPe"Gabinete
da Reitoria, Após aIeitura 'da portaria da vacância de cargo ·dop,rof. ·Dr. '
'. Rícardo Alexandre'Galdin9daSllva;'o'professor'Vletor
esclareceu-sobre a possibilidade da vaga ser' ,
ocupada.pela candidata aprovadaem segundo' lugar; no conCUIiSOrealizado.peloedital
.15/20JOJ
\, Matéria de Ensino ~ Química Inorgãníca, Ivy Calandreli,a propostafoí aceitapor todos.a aprovada,
por unanimidade. Nono. item de pauta: Redistribuição das atividades, didáticas emvirtude da ,
saída do- prof.Dr, Ricardo Alexandre Galdino.Prof.
Victorinforma aosconselheírosquecom.a
saída do Pref.iRicardo assumirá as disciplinas de Fundamentos de Fisiéo-Ouimica, Cínétíca
, Química e "Iópícos.Especíaís em Físico-Química I1e solicitou
d0S membrosa compreensão\ para a .
:.
redístribuíção das díscíplínas Ferramentas .Computacionais para o Ensino de Ouímícá (duasturmas)
~ /'\'
eQuímit~
Geral=para Física. ofertadas por ele. Colocado em votação todosos
presentes
concordaram coma redistríbuição das turmas, exceto os professores Geraldo, Ana Paula e.Irarnaia
- não, concordaram com a redistribuíçâo das turmas: em~eguicla, ~o professor. Geraldo se
disponibilizou a.mínístrar urna 'turma de Ferramentas e propôs que o prof. Edson assuma a outra, .
turma, assim ficou definido 'que o prof. Geraldo ensinará nas. quintas e profEdson.rnas
terçasfeiras. A professoraHeloí~a ensinaria na terça-feira das 21 às 23h e o professor Juvenal, na quintafeira, das 19 às 21hem caráter emergencial, a partir da: semana do' dia 25 de outubro de 20tO. Todos "
aprovaram.com unJuiihidade',Déc4no
item de, pauta: O que ocorrer, O CoordenadorInformou
' ••
aos professores sobreanecessidade
damarcação das fériasde 2011,' no sistemado GRH' e em
seguida, mencíonou sobre as' possíveis díscíplínas a serem ofertadas ainda em ~010.3; O prof;
Victortémbém ressaltou sóbré.arealízação doWorkshbp, nos diasZôe 26 de novembro ,de 2010,
Nada mais havendo a tratar; o Senhor Presidente agradeceu ocomparecimento de todos, declarando
encerrada a reunião, e para constar, eu, Janíní de Oliveira Félix lavrei a presente 'ata, que depois de - •
lida e aprovada será assinadafelo~ Pf1sent~s. Campus "Prof. Alberto Carvalho", 18 de outubro de
!
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