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Às nove horas

trinta minutos do dia quinze de agosto de dois mil e oito, reuniu-se na Sala de

2

Reunião da Direção - Bloco C, do Campus "Prof Alberto Carvalho", da Universidade Federal de

3

Sergipe no Município de ltabaiana-SE, o Conselho do Núcleo de Química, convocado e presidido

4

pela Coordenadora do Núcleo, Profa, Heloisa de Mello, Estiveram presentes os professores:

5

Edinéia Tavares Lopes, Eliana Midori Sussuchi, Geraldo Humberto Silva, Ana Paula Gebelein

6

Gervasio, Edson José Wartha, Maria de Fátima Arrigoni Blanck e as representantes discentes

7

Genilma Mendonça da Cruz e Luana Oliveira dos Santos. Faltaram com justificativa

8

professores.Marcos Ribeiro de Melo e Samuel Cruz Canevari. Havendo número legal, a Senhora

9

Ptesidente declarou aberta a reunião. Primeiro item da pauta: Informes. A profa. Heloisa

10

informa que esteve em reunião do departamento de química, ocasião na qual houve discussão a

11

respeito da reformulação do conteúdo para o curso de Química Tecnológica; comenta sobre seus

12

reflexos para o curso de licenciatura, tendo em vista a possibilidade de mudanças nas disciplinas

13

do núcleo comum, sem a participação dos professores do NQCI O prof. Geraldo relata que se

14

opõe à decisão do DQIISão Cristóvão em retirar a disciplina Quimiornetria, pois a considera de

15

vital importância para o curso. Os professores dizem que precisam fazer suas sugestões para as

16

mudanças, antes que as decisões do departamento cheguem ao CONEP. A profa. Heloisa afirma

17

que aconteceu a reformulação das matrículas no campus e que há duas disciplinas nas quais

18

existem muitos excedentes. Ela sugere que tais disciplinas sejam ofertadas também no próximo

19

semestre, apontando a necessidade de inclusão dos alunos excedentes naquelas disciplinas onde

20

estão em pequeno número. Ainda informa a referida professora que o diretor sugeriu mudança da

21

sala do NQCI para a sala do PQD; faz menção à calourada; distribui folderes e informa que a

22

partir de terça-feira, dia 19 de agosto, as aulas poderão ser suspensas, a depender do

23

envolvimento dos alunos na calourada. A discente Luana diz que no corrente dia terá reunião

24

para definir

li

os

programação da segunda-feira, dia 18 de agosto. Genilma sugere mesa redonda
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para explicar aos calouros sobre monitoría. As alunas sugerem suspensão das aulas na sexta-feira,

26

dia 22 de agosto, com a finalidade de organizar festa para os calouros. A profa. Fátima aponta a

27

alternativa da festa na quarta-feira. Heloísa lembra que de 09 a 12 de setembro ocorrerá no

28

campus de São Cristóvão a Semana de Iniciação Científica e sugere que a ocorrência das aulas

29

seja um consenso entre alunos e professores. Já os professores propõem a liberação de todas as

30

aulas, desde que haja participação significativa dos alunos, com a respectiva cobrança. O prof

31

Geraldo almeja a realização de eventos como tais no campus de Itabaiana em tempos vindouros.

32

As propostas foram colocadas em votação e ficou decidido, por maioria de votos, que as aulas

33

serão liberadas. Segundo item da pauta:

34

Aprovada por unanimidade, com modificações. Terceiro item da pauta: Distribuição

35

no núcleo. Terceiro item da pauta: Distribuição de vagas no núcleo. A Profa. Heloisa informa

36

que a direção do campus sinalizou a liberação de quarenta vagas para o campus de ltabaiana,

37

comentando que o núcleo necessita de mais três docentes a fim de completar a quantidade

38

mínima exigida (dez professores) para que o núcleo se torne departamento. A primeira proposta é

39

que todas as áreas tenham dois professores. Sendo assim, seria um professor para química

40

inorgânica, um para química analítica e um para físico-química. O prof. Edson divulga aos

41

presentes tabela onde apresenta que o total de créditos da área de ensino é maior do que a soma

42

de créditos das outras disciplinas. Nesse ponto, a profa. Eliana coloca que os créditos das

43

disciplinas optativas devem ser levados em consideração. O prof. Geraldo defende a proposta da

44

profa. Heloisa, de dois professores por área. A profa. Edinéia, juntamente com o prof. Edson,

45

apontam que há uma necessidade de aumento do número de professores da área de ensino, com

46

formação na área de educação. O prof. Edson lembra que a tendência é que se aumente a carga

47

horária da área de ensino, assim como o número de turmas de estágio. A profa. Heloisa propõe

48

uma discussão objetiva no sentido de que nenhum professor fique isolado na sua área. O prof.

49

Geraldo diz que, com a aprovação do mestrado, a demanda aumentará bastante. A profa. Edinéia

50

fala que as vagas do concurso são para professores da graduação, caso de prioridade, e que, para

51

fortalecer o curso de licenciatura, o professor efetivo da área de ensino se faz muito necessário

52

devido à grande demanda no momento. A profa. Eliana propõe votação. A profa. Edinéia solicita

53

informação acerca das cargas horárias dos professores que entrariam. Concluída a votação, com

Aprovação

2

da Ata da 7a Reunião

Ordinária.
de vagas

a
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54

sete votos entre os nove presentes, vence a proposta da profa. Heloisa. Fica decidido que a vaga

55

para Química Analitica será preenchida através do aproveitamento do concurso realizado pela

56

professora Iramaia Corrêa Bellin na UNIPAMPA-RS; que o terceiro colocado do concurso para

57

Físico Química NQCIlUFS Victor Hugo Vitorino Sarmento será convocado; e que o segundo

58

colocado do concurso de Química Inorgânica do DQIlUFS Ricardo Oliveira Freire será

59

consultado para aproveitamento da vaga do concurso. Quarto item da pauta:Comissão

60

avaliação do estágio probatório do docentes do NQCI. A profa. Edinéia aponta a necessidade

61

de justificativa, no processo, do convite aos professores de outros departamentos para formarem

62

tal comissão. O prof Edson informa que através de consulta ao departamento jurídico a comissão

63

de avaliação deve ser composta apenas de professores da área de química e ensino de química

64

Sendo assim foi sugerida as comissão de avaliação dos professores: Profa. Ana Paula Gervásio,

65

Carlos Alexandre Borges Garcia (presidente), Haroldo Silveira Dórea (Avaliador), Samísia Maria

66

Femandes Machado (Avaliador), Marcos Couto (Suplente); Profa.Dra.

67

Samísia Maria Fernandes Machado (presidente), Carlos Alexandre Borges Garcia (Avaliador),

68

Péricles Barreto Alves (Avaliador), Luiz Eduardo Almeida (Suplente); Profa Msc. Edinéia

69

Tavares Lopes, Djalma Andrade (Presidente), Liana de Meio Torres (Avaliador), Paulo Sergio

70

da Costa Neves (Avaliador), Samísia Maria Fernandes Machado (Suplente); Prof. Edson José

71

Wartha,

72

Maria Fernandes Machado (Avaliador), Eunice Fragoso da Silva Vieira (Suplente); Prof,

73

Gemido Humberto,

74

Aavaliador), Acácia Maria dos Santos Melo (Avaliador), Nivan Bezerra da Costa Jr (Suplente),

75

Profa, Eliana Midor] Sussuchi, Maria Eliane de Mesquita (presidente), Nivan Bezerra da Costa

76

Jr (Avaliador), lara de Fátima Gimenez (Avaliador), Antônio Reinaldo Cestari (Suplente).

77

Quinto item de pauta: Discussão e aprovação de programas de disciplinas ofertadas pelo

78

NQCI. O prof. Edson diz que as ementas devem ser menos generalistas, sendo que não

79

específicas a ponto de limitar o programa da disciplina, acrescentando que a bibliografia básica

80

das disciplinas deve estar disponível para os alunos, na biblioteca e/ou no site. Os professores

81

sugerem discussão em reunião posterior sobre o assunto. Sexto item da pauta: Indicação de

82

docente para avalia r programas

de

Heloísa de Mello,

Djalma Andrade (presidente), Profa. Maria Eliane de Mesquita (Avaliador), Samísia

Samísia M. F Machado (presidente),

de estágios extracurriculares
3

Prof

PéricIes Barreto Alves

(PROEX). A profa. Heloisa

·

,
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informa que o prof Edson aceitou a indicação entretanto pede maiores esclarecimentos com

84

relação a avaliação sugere a indicação de um nome para voluntário. A profa. Ana Paula se

85

apresenta corno possível suplente do prof Edson, na dependência de sua aceitação e da efetiva

86

possibilidade de suplência. Caso em que a profa. Heloisa se comprometeu ligar para a PROEX

87

para obter maiores esclarecimentos. Sétimo item da pauta: Discutir' a resolução do estágio

88

supervisionado

89

de acompanhamento e orientação dos estagiários, de forma eficiente. Os professores discutem

90

pontos da resolução, entram em consenso acerca do amadurecimento das idéias, deixando para

91

nominar os integrantes da comissão em reunião posterior. Oitavo item da pauta:

92

oco rr·er, O prof Geraldo sugere que se discuta a distribuição dos dois novos laboratórios de

93

química e opina em favor da alteração no tamanho deles, objetivando urna melhor divisão no

94

espaço destinado ao ensino e à pesquisa. O prof Edson solicita afastamento no período de 09 a

95

11 de setembro porque vai ministrar mini-curso na Semana de Iniciação Científica. A profa.

96

Heloisa avisa que a profa. Anne Michelle já foi exonerada do cargo de professora do NQCI. Nada

97

mais havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu o comparecimento de todos, declarando

98

encerrada a reunião. E, para constar, eu, Mirella Cristine Canuto Alves, lavrei a presente Ata, que

99

depois de lida e aprovada será assinada por mim e por todos os presentes. Campus "Prof Alberto

100

na licenciatura

em química, Nesse ponto, o prof Edson registra a necessidade

Carvalho", 15 de agosto de 2008.

4

O que

