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ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DO NÚCLEO DE QUÍMICA
Data: 19/09/2008

Às nove horas do dia dezenove de setembro de dois mil e oito, reuniu-se na Sala de Reunião da
2

Direção - Bloco C, do Campus "Prof. Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe no

3

município de ltabaiana - Sergipe, o Conselho do Núcleo de Química, convocado e presidido pela

4

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

5

Andréa Angelucci, Edinéia Tavares Lopes, Eliana Midori Sussuchi, Geraldo Humberto Silva,

6

Ana Paula Gebelein Gervasio e Edson José Wartha e as representantes discentes Luana Oliveira

7

dos Santos e Genilma Mendonça da Cruz. Faltaram com justificativa os professores: Maria de

8

Fátima Arrigoni Blanck, Marcos Ribeiro de Melo e Samuel Cruz Canevari. Havendo número

9

legal, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião. Primeiro item da pauta: Informes. A

10

Profa. Heloísa dá boas vindas ao Prof. Camilo Andréa Angelucci novo professor de Fisico

11

Química. A profa informa a todos que o NQCI não terá mais secretaria administrativa e que o

12

Prof. Sandro Holanda sugeriu trazer um bolsista para substituição da técnica Mirella Canuto, pois

13

segundo ele, perdemos essa vaga

14

Universidade

15

aproveitamento da vaga junto ao núcleo de química para a vaga de Química Analítica e a

16

liberação foi aceita pela respectiva Universidade A Profa Heloísa informa também que o Prof.

17

Vitor Hugo Vitorino Sarmento já foi nomeado e está fazendo os exames médicos necessários

18

para contratação. A Profa. Heloísa informa que o NQCI recebeu um caminhão baú de vidrarias

19

para os laboratórios e que o processo relativo aos reagentes está em andamento. A Profa. informa

20

que é necessário enviar uma nova lista com os itens que foram cancelados da lista de reagentes

21

anterior. A Profa. Heloísa relembrou a necessidade de solicitar afastamento por parte dos

22

professores quando os mesmos precisam se ausentar da universidade para participação em

23

atividades extra-curriculares. A Profa. Eliana informou que representou o Campus junto a Fapitec

24

para a organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). A Profa. Eliana

A Profa

Heloísa informa que já foi feita consulta a

do Pampa (Rio Grande do Sul) quanto a liberação

da Profa

y

Iramaia e
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25

informou que em 23/10/08 as diversas atividades acontecerão no Campus Itabaiana e conta com a

26

colaboração e participação

27

Aprovação da Ata da

28

faltavam alguns itens. Terceiro item da pauta: Professores responsáveis pelos laboratórios de

29

química. A Profa Heloísa informa que a SAOP solicitou uma portaria criando responsáveis para

30

os laboratórios de ensino e pesquisa. Prof Geraldo solicita que os técnicos também sejam

31

responsáveis pelos laboratórios de ensino. A Profa. Edinéia sugere que um professor e um técnico

32

sejam responsáveis pelos laboratórios. Assim, a Profa. Heloísa estabeleceu que o Laboratório de

33

Ensino/didático 1: Prof. Geraldo e o Técnico Augusto. Laboratório de Ensino/didático 2: Profa.

34

Heloísa e Normelha. Laboratório de Pesquisa 1: Profa. Ana Paula e Laboratório de Pesquisa 2:

35

Profa. Eliana. Laboratório de Pesquisa/Ensino: Profa. Edinéia. A Profa Heloísa disse que vai

36

fazer uma comunicação a SAOP pedindo esclarecimento

37

Aproveitando o assunto, a Profa. Heloísa lembrou que teremos mais dois laboratórios no piso

38

superior do Bloco C, um de Ensino/didático e outro de pesquisa. Quarto item da pauta:

39

Liberação da Profa. Heloísa para participar das atividades da UAB. A Profa. Heloísa

40

informa que gostaria de participar das atividades da UAB uma vez que a Profa Valéria estará de

41

licença maternidade nos próximos meses e que irá preparar o material referente a química

42

orgânica. Aceito por unanimidade. Quinto item da pauta: Redistribuição das aulas com a

43

chegada dos novos professores. A Profa. Heloisa informa que o Prof Camilo já tem carga

44

horária completa necessitando estabelecer a carga horária para os Profa. Iramaia Corrêa Bellin e

45

Prof. Vitor Hugo. A Profa. Heloisa se responsabilizou em comunicar os professores quanto às

46

disciplinas a serem ofertadas pelos mesmos e assim todos os professores terem a mesma carga

47

horária, uma vez que há professores com 14 e 12 créditos. Sexto item da pauta: Sugestão de

48

reformulação do PPC (projeto Pedagógico do Curso) . A profa. Heloisa disse que esteve em

49

reunião com o Prof. Paulo, chefe do DQI-UFS São Cristóvão, e o Prof Paulo c.L. Nogueira

50

sugeriu que o nosso núcleo faça sugestão quanto a mudança da carga horária das disciplinas do

51

curso de Licenciatura em Química Prof. Edson sugeriu passar Fundamentos de 02 para 04

52

créditos. Professores sugerem que Termodinâmica passe a ser 04 créditos. Profa. Eliana sugere

53

que a disciplina Fundamentos de matemática para química tenha seu código mudado para 5070,

JQ~~

de todos os professores do núcleo. Segundo item da pauta:

sa Reunião

Ordinária. A Ata não foi aprovada, pois foi verificado que

~

relacionados as devidas funções.
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54

assim o Núcleo

de Matemática

poderia ofertar a disciplina.

Professores

sugerem que

Instrumentação I e II tenha a ementa mudada. Professores sugerem que Química Analítica seja
dividida em duas partes: Química analítica qualitativa com 04 créditos sendo 02 teóricos e 02
7

laboratório e Química Analítica quantitativa com 04 créditos sendóJiDeóricos

e 02 laboratórios.

Professores sugerem que Métodos Instrumentais de Análise tenha a ementa mudada e com 04
créditos sendo 02 teóricos e 02 laboratórios. Professores sugerem que Química Inorgânica I e II
tenha PEL 2.00.2. O Prof Edson sugere que Temas estruturadores de química III e N sejam
substituídos pelas disciplinas Pesquisa e Ensino de Química I e II. Com o adiantado da hora a
profa Heloisa sugere que a discussão continue na próxima reunião. Acatado por todos. Sétimo
63

item da pauta: O que ocorrer. A profa. Edinéia informa que viaja para o Rio de Janeiro e

64

posteriormente

65

respectivamente. A profa. Edinéia informa que irá participar da organização da Conferência

66

Internacional de Educação e conteporaneidade e da Semana de Estudos Afro Brasileiro em

67

ltabaiana em 03 a 05 de novembro de 2008. Prof Camilo sugere um link no site para as

68

disciplinas na área do curso de química. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente

69

agradeceu o comparecimento de todos, declarando encerrada a reunião e para constar, eu, Ana

70

Paula Gebelein Gervasio, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada por

71

mim e por todos os presentes. Campus "Prof Alberto Carvalho", 19 de setembro de 2008.

para o Mato Grosso para participação

3

em congresso e coleta de dados,

