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Às nove horas e dez minutos do dia seis de junho de dois mil e oitc.zeuniu-se'na Sala de Reunião
da Direção - Bloco C, do Campus "Prof Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe
no município de ltabaiana - 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 Humberto da
Silva, Edson José Wartha, Maria de Fátima Arrigoni Blanck, Anne Michelle Garrido Pedrosa de
Souza e as representantes discentes Luana Oliveira dos Santos e Genilma Mendonça da Cruz.
Faltaram com justificativa os professores Marcos Ribeiro de MeIo e Samue I Cruz Canevari.
Havendo número legal, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião. Primeiro item da pauta:
Informes. A profa. Heloisa dá as boas vindas à profa. Anne Michelle, nova professora efetiva do
núcleo, fala também sobre o projeto das novas bolsas de monitoria, que tem coordenação do prof
Geraldo Humberto, e explica que o professor orientador é o responsável por enviar a freqüência
dos alunos monitores. A profa. Heloisa fala ainda sobre o uso dos laboratórios pelos professores
em horário em que os técnicos não estejam, sugere que o núcleo disponibilize as chaves dos
laboratórios de Ensino I e Il e informa que foi enviado oficio solicitando as capelas para os
laboratórios. A Profa. Ana Paula informa que participará da "60a Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência" a se realizar entre 13 e 18 de julho de 2008 na
UNICAMP-Campinas/SP.
A Profa. Eliana informa da reunião a realizar-se no correnre dia às 15h
sobre a possibilidade
de implantação de mestrado no Campus. A Profa. Heloisa informa a
realização do "6° Seminário de Monitoria" em ltabaiana, dia 18/06, e informa também que as
atividades dos novos monitores começam no dia 01/07. Segundo item da pauta: Aprovação da
Ata da S" Reunião Ordinária. Aprovada por unanimidade, com modificações. Terceiro item da
pauta: Regulamentação do aproveitamento de créditos em atividades complementares. A
Profa. Heloisa traz sua proposta e pede sugestões. Diz que a carga horário de 200h pode ser
aproveitada com disciplinas optativas, e que atividades extra-curriculares
e disciplinas eletivas
são atividades complementares.
A Minuta foi aprovada por unanimidade.
Quarto item da
pauta:Apreciação das propostas de modificação do Projeto Pedagógico do Curso. A Profa.
Eliana Midori e o Prof Edson Wartha dizem que inicialmente deve-se corrigir alguns elTOS
simples para unificação das resoluções uma vez que foi verificado que há duas versões da mesma
Resolução (lll1CONEP).
A Profa. Heloisa questiona para quem deve ser dada a informação, e
sugere indicação da Professora Samisia Machado do DQI/UFS. Aprovado por unanimidade.
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Quinto item da pauta:Critérios
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2008.0. A Profa. Heloisa diz que o DAA tem critérios para o preenchimento das vagas, e lê tais
critérios. Os Profs. Sugerem adequação dos critérios à situação do curso de inverno. O Prof
Edson sugere a existência de vagas para alunos e professores
da rede pública, para
desenvolvimento da comunidade, e fala ainda em adequar as datas dos cursos de acordo com as
férias, mas acaba por concordar com as datas pré-determinadas.
Sexto item da pauta: Oferta e
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para preenchimento de vagas nas disciplinas de inverno
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distribuição da carga horária 2008.2. A profa. Heloisa coloca suas sugestões sobre os horários
do semestre de 2008.2 e diz que o contrato do Prof. Iataanderson foi de 6 meses, renovável por
mais seis, e fala da possibilidade de contratação de novo substituto. A Profa. Heloisa fala sobre a
sugestão do Prof. Edson para estágio. A Profa. Eliana diz que gostaria que os horários
concentrassem-se
em 3 dias por semana, e não em 4, e diz ainda que o horário da disciplina de
matemática das 13h as 15h é incoerente, por deixar as disciplinas de química para o final do dia,
especialmente a disciplina "Fundamentos de Química". O Prof. Edson coloca que não tem como
acompanhar todos os alunos de estágio, e que precisa haver professores qualificados para tanto e
capazes de dar atenção individual aos estagiários. O Prof. Geraldo fala que deve haver estratégias
para suprir tal deficiência, já que novos professores não serão contratados para essa finalidade no
momento. A Profa. Edinéia diz que a coordenação de curso deve enviar propostas de mudanças,
documentando tudo o que for necessário para tanto. A Profa. Eliana diz que os créditos dos
cursos devem ser pedidos aos professores. O Prof. Edson coloca que deve ser levada em
consideração a complexidade (número de disciplinas ofertadas) e não somente o número de
horas. O Prof. Geraldo discorda da diferença do número de créditos entre os professores e diz que
a distribuição deve ser mais igualitária. Todos acordam que 12 créditos para a Profa. Eliana e 12
créditos para a Profa. Anne é a melhor opção. O horário então é aprovado por unanimidade.
Sétimo item da pauta: Apreciação da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório do
Prof. Edson José Wartha. A Profa. Heloisa sugere que a Profa. Edinéia seja presidente da
comissão de avaliação do Prof. Edson e pede sugestões para mais dois nomes. Todos acordam
com os nomes dos Profs. Geraldo e Maria Batista. A Profa. Heloisa lembra que os relatórios
devem ser entregues, e a Profa. Edinéia lembra também que devem ser entregue o plano de
trabalho para a coordenadora. Oitavo item da pauta: Solicitação dos materiais de laboratório
para 2008.2. A Profa. Heloisa deixa todos a par das solicitações que foram feitas e distribui
cópias do oficio que foi enviado à Direção do Campus com as situações dos processos de compra
dos materiais. A Profa. Heloisa diz que pediu aos técnicos laboratoristas de listassem todos os
materiais que faltam, e diz também que alguns materiais provavelmente
virão do DQIJ São
Cristóvão e outros serão comprados através de solicitação ao Diretor do Campus. O técnico
Augusto coloca que há matérias que não têm apostilas, e outras apostilas deveriam ser mais
específicas. A Profa. Heloisa pede sugestões para a compra de outros materiais que também
sejam necessários. A Profa. Eliana diz que muitas coisas funcionam em "clima emergencial" e
que as necessidades que aparecerem podem ser solicitadas a qualquer tempo. A Profa. Eliana diz
que os alunos da iniciação não podem ter total acesso aos laboratórios da graduação, e que o uso
por eles deve ser bem controlado. O Prof Geraldo pede cuidados no excesso de limitações para
os alunos da iniciação. Os professores concordam em não disponibilizar chave para os alunos
sem a presença de um técnico. A Profa. Heloisa diz que é necessário um professor ser
responsável pelo laboratório maior, e a Profa. Eliana sugere que os técnicos também sejam
responsáveis pelos laboratórios. Nono item da pauta: Atribuições dos Técnicos de laboratório.
O técnico Augusto diz que os técnicos não podem tirar dúvidas do aluno em projetos na ausência
do professor. A Profa. Heloísa sugere que sejam marcados horários para os alunos estarem
desenvolvendo projetos nos laboratórios. A Profa. Eliana colocou que os problemas referentes às
disciplinas devem ser expostos primeiramente
ao professor responsável
e só depois, se
necessário, à coordenação do núcleo. A Profa. Eliana diz ainda que não permite que seus alunos
estejam sozinhos com os técnicos nos laboratórios. O Prof. Geraldo explicita que o aluno deve ser
considerado como "ser pensante" e que o bom senso deve ser usado e, por vezes, ser permitido
que o aluno aprenda sozinho no laboratório, desde que não haja perigo e esteja autorizado
oficialmente pelo professor. A Profa. Heloisa diz que as normas devem ser colocadas e aprovadas
para que sejam seguidas. O Prof. Geraldo sugere proposta de participação de técnicos nas
reuniões de núcleo, com direito de voto. O Prof Geraldo diz também que gostaria que seus
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alunos tivessem livre acesso aos laboratórios, desde que na presença de um técnico, e o Prof
Edson concorda com tal idéia.A Profa. Heloisa diz que irá encaminhar para todos o rascunho das
normas, e a Profa. Eliana fica responsável por receber as sugestões. Décimo item da pauta: O
que ocorrer. O Prof. Edson propõe criação de uma disciplina sobre técnicas para a segurança nos
laboratórios, e diz também que o acervo da BICAMP é insuficiente, assim como a quantidade de
computadores que lá se encontram. A Profa. Heloisa pede ao Prof. Geraldo e ao Prof. Edson que
informem seus periodos de férias, por oficio. 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", 06 de junho de 2008.
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