Universidade Federal de Sergipe
-Campus "Prof. Alb erto Carvalho"
l\"úc\eo de Química

Ata da sa Reunião Ordinária
do
_ Conselho
do Núcleo de Química,
realizada no dia 19 de maio de 2008.
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Às nove horas e quarenta minutos do dia dezenove de maio de dois mil e oito, reuniu-se na Sala
de Reunião daDireção - Bloco C, do Campus "Prof Alberto Carvalho", da Universidade Federal
de Sergipe no município de Itabaiana - Sergipe, o Conselho do Núcleo de Química, convocado e
presidido pela Coordenadora do Núcleo, Profa. Heloisa de Mello.Estiveram
presentes os
professores Ana Paula Gebelein Gervasio, Edinéia Tavares Lopes, Eliana Midori Sussuchi,
Geraldo Humberro da Silva, Edson José Wartha, Iataanderson Alves de Oliveira e a representante
discente Luana Oliveira dos Santos. Faltaram com justificativa os professores Marcos Ribeiro de
Melo, Samuel Cruz Canevari, Maria de Fátima Arrigoni Blank e a discente Genilrna Mendonça
da Cruz. Havendo número legal, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião. Primeiro item
da pauta: Informes. A profa. Heloisa dá as boas vindas ao prof Edson, ressaltan.do que o
professor irá contribuir para o dinamismo do núcleo. A profa. Heloisa avisa que a OCMEA está
prevista para a primeira semana de novembro, e terá como coordenador o professor Samuel Cruz
Canevari, e como vice-coordenadora a profa. Heloisa de Mello. A profa. Heloisa explica ainda ao
prof Edson o que é a OCMEA, juntamente com a profa. Edinéia, ressalta a diferença entre tal
evento e a "Semana de Tecnologia", aproveita ainda a oportunidade para convidar a todos a
participarem das reuniões que tratarem da OCMEA. A profa. Eliana fala sobre a realização das
provas da OSEQUThI 2008, que ocorreram
no dia 10/05i2008, e ressalta a participação
satisfatória dos alunos da cidade de Itabaiana, convidando a todos para a solenidade de premiação
do evento, que ocorrerá em 09 de junho de 2008 no Campus de São Cristóvão. A profa. Edinéia
fala sobre o SEDUCCI (Simpósio de Educação, Cultura e Ciência), que teve sua data alterada de
agosto para setembro. A profa. Edinéia diz que espera resposta sobre a autorização de seu
afastamento por palie do GRH.A profa. Edinéia comenta que está afastada apenas das aulas e não
das suas outras atividades. O professor Geraldo coloca que está havendo infração quando não há
cumprimento da carga horária de aulas ao mesmo tempo que a profa. Edinéia não se encontra
efetivamente afastada, e coloca ainda que ele está com sobrecarga de horário de aulas. O prof.
Geraldo sugere uma nova ~o
para discussão da redução da carga horária da profa. Edinéia,
após o parecer do relator. Todos concordam. Segundo item da pauta: Aprovação da Ata da 4'

Reunião Ordinária

e da 2' Reunião Extraordinária

ocorridas

em 03 de abril de 2008.

modificações
em ambas. Terceiro item da pauta:
Homologação concurso monitoria 2008. Para o concurso de moriitoria houve apenas um
inscrito para as provas: Química dos Compostos lnorgânicos I e Il (Danilo Oliveira Santos) e
Química Orgânica I, II e Química Orgânica Experimental (Joeliton Chagas Silva): dois inscritos
para Temas Estruturadores para o Ensino de Química I e Il (Antônio Carlos Pinto Oliveira e
Brayner M. de Lima). Os alunos tiveram as seguintes notas: Danilo Oliveira Santos nota 9,0:
Joeliton Chagas Silva nota 7,4: Antônio Carlos Pinto Oliveira nota 7,5 (primeiro colocado) e
Brayner M. de Lima nota 7,3 (segundo colocado). O presidente da Comissão de Monitoria
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Geraldo Humberto Silva, fez a leitura do Parecer o qual foi aprovado por unanimidade. Quarto
item da pauta: posicionamento
do núcleo com relação ao I ENSEQ( I Encontro Sergipano
de Quími~~),a
se realizar de 16 a 20 de junho. A Profa. Heloisa de Mello fala da dificuldade
na liberação das aulas na semana do evento, posto que o calendário acadêmico do Campus
Itabaiana difere do calendário do Campus São Cristóvão, e propõe que não haja liberação oficial
das aulas, cabendo a cada professor a decisão da liberação em suas disciplinas.A profa. Eliana
questiona a não participação do núcleo de química na organização do I ENSEQ, apesar de ter
havido a comunicação sobre realização do evento na Ia Reunião Extraordinária
do dia 04 de
março de 2068. Fica resolvido que cada professor decide sobre a liberação das aulas de suas
disciplinas, fodendo haver mudança de horários após conversa entre professor e alunos. Quinto
item da pauta:Afastamento
da profa. Eliana Midori Sussuchi para participação
no I
ENSEQ.Aprovado
por unanimidade.Sexto
item da pauta: Oferta de disciplina
de inverno
(2008.0). A profa. Heloisa informa as sugestões de disciplinas dos professores Edson Eliana e
Ana PaullÉ colocada em questão a carga horária do curso do prof Edson, este então explica
como serão aproveitadas as 611 diárias durante a semana.O prof Geraldo e a profa. Ana Paula
ficam responsáveis pela organização da disciplina Seminários.O prof Edson sugere participação
do Ensino Médio para enriquecimento do I ENSEQ, e explicita a importância do evento para os
alunos.A (profa. Heloisa solicita aos professores Edson' Watha, Eliana Midori e Ana Paula
Gervasio as informações sobre seus cursos, para que isso possa ser repassado aos alunos.Sétimo
item da rauta:
Apreciação
do pedido do prof. Edson Wartha
para participar
como
professor\orientador
na especialização.O
pedido foi aprovado por unanimidade.Oitavo
item
da pauta:Apreciação
da minuta de resolução das atividades
complementares.
A profa
Heloisa-sugere que em reunião no dia 06 de junho de 2008 se faça uma discussão do PPC e das
atividades cÓmplementares. Aprovada por unanimidade.Nono
item da pauta: Formação
da
comissão para reconhecimento
do curso.A Profa. Heloísa sugere os professores Edson Wartha,
Eliana Midori e Heloisa de Mello para formação da comissão para reconhecimento
do curso. A
profa. Edinéia justifica sua não participação devido a seu afastamento. Fica decidido que a
comissão será formada pelos professores Geraldo Humberto, Edson \V311ha, Eliana Midori e
Heloisa de Mello. A profa. Heloisa questiona o que seria o "programa de ensino das disciplinas",
e faz a todos o convite para participação nas reuniões de coordenação do curso. Décimo item da
pauta:Alocação
dos novos técnicos laboratoristas.A
Profa. Heloisa fala sobre as funções dos
técnicos em graduação e como possíveis colaboradores em pesquisas. A profa. Ana Paul a coloca
em questão a problemática envolvendo a participação de técnicos em pesquisas, e sugere que eles
deveriam se ater à parte relacionada à graduação.A profa.T'dinêia diz que o técnico é vinculado
ao laboratório,e portanto pode estar inserido em quaisquer atividades que envolvam o laboratório,
o que é acatado pelos outros professores. A profa. Eliana coloca que os técnicos não devem ser
vinculados a certas áreas, mas sim a todas elas.A profa. Edinéia fala sobre o cuidado nas
limitações das funções dos técnicos, ainda que bem especializados em suas áreas. A profa. Eliana
sugere que cada técnico tenha sua sede. O prof. Geraldo diz que os técnicos devem receber suas
atribuições.O prof Iataanderson sugere conferir funções dos técnicos no Edital do concurso.A
profa. Heloisa propõe divisão dos técnicos por áreas, enquanto o prof. Edson propõe delimitações
por espaço fisico.A profa. Eliaiitr-sugere que cada técnico fique em um laboratório.O
prof.
Geraldo faz proposta provisória para distribuição dos técnicos, sugerindo que cada técnico dê
suporte a 3 professores. A profa. Edinéia sugere decisão final como ponto de pauta da próxima
reuniãoDécimo
primeiro item da pauta: Afastamento
dos professores
Edson Wartha, Ana
Paula Cervasio e Geraldo Humberto
para participação
em congressos. O prof Edson pede
afastamento para participação no Encontro Nacional do Ensino de Química, de 21 a 25 de julho:
a profa Ana Paula e o prof Geraldo pedem afastamento para participar da Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Química de 26 a 29 de junho; o prof Geraldo comunica ainda que de 30
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de junho a 04 de maio estará em missão de pesquisa em Araraquara, na Universidade Estadual de
São Paulo Júlio de Mesquita Filho.Aprovado por unanimidade.Décimo segundo item da
pauta:Li6eraçào das atividades do núcleo para a semana do SEDUCCI. A profa. Edinéia
convida es professores do núcleo a participarem do SEDUCCI com ofertas de rnini-cursos. A
profa. Heloisa coloca que a decisão sobre liberação das aulas deveria ser do Campus. O prof.
Geraldo diz que deve haver uma confirmação da participação dos alunos por meio da
apresentação decertificados.O prof. Edson coloca que os alunos não devem sentir-se obrigados a
comparecer. Os professores concordam com a liberação das aulas, exceto a profa. Heloisa de
Mello. Fica decidido, por maioria de votos, que haverá liberação das aulas.Décimo terceiro item
da pauta:O que ocorrer. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu o
comparecimento de todos, declarando encerrada a reunião, e para constar, eu Mirella Cristine
Canuto Alves lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e por
todos os presentes. Campus "Prof Alberto Carvalho", 19 de maio de 2008.
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