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ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DO NÚCLEO DE QUÍMICA
Data:17/10/2008

Às nove horas do dia dezessete de outubro 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 Itabaiana - 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, Eliana Midori Sussuchi, Geraldo Humberto Silva, Ana Paula Gebelein

6

Gervasio, Victor Hugo Vitorino Sannento, Iramaia Correa Bellin e Edson José Wartha e as

7

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

8

justificativa os professores: Edinéia Tavares Lopes, Marcos Ribeiro de Melo e Samuel Cruz

9

Canevari. Havendo número legal, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião. Primeiro item

10

da pauta: Informes. A Profa. Heloísa dá boas vindas ao Prof Victor Hugo Vitorino Sarmento e

11

a Profa. Iramaia Correa Bellin. A Profa. Ana Paula informa que se afastará para participar do 10

12

Encontro Brasileiro de Especiação Química a se realizar em São Pedro SP no período de 14 a 17

13

de dezembro de 2008. Por ocasião do encontro a Profa aproveitará a estadia em São Paulo para

14

trabalhar no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENAlUSP) em Piracicaba nos dias 18,

15

19, 22 e 23/12/2008. A Profa. Ana Paula informa que dia 21, 28110 e 11 e 18/11 estará

16

ministrando 15 aulas no curso de Pós-graduação no Campus de São Cristóvão. O Prof Edson

17

informa que dia 21/11/08 no período vespertino, será feita uma Jornada de Ensino de Química

18

vinculado ao Projeto de Extensão de Formação Continuada de Professores. O Prof. Edson

19

informa que se afastará dia 6-8/11/08 para participação da 3a Jornada sobre Ensino de Química na

20

UESC em llhéus. O Prof Edson distribuiu entre os docentes os papéis a serem preenchidos para

21

requerer pedido de insalubridade. O Prof Informa que se forem submetidos vários pedidos juntos

22

poderá haver uma melhor agilização no andamento dos processos. Assim, o professor sugere que

23

os professores preencham os formulários e devolvam até a próxima semana. Profa. Eliana reforça

24

as informações sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) a se realizar no
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25

campus na próxima semana e que os professores deverão ser responsáveis pelas atividades. A

26

Profa. Heloísa informou que fez uma reunião com os técnicos para esclarecer dúvidas sobre as

27

atividades na SNCT. O Prof Camilo comentou sobre a falta de reagentes nos laboratórios para a

28

SNCT, que isso deveria ser reposto. A Profa. Heloísa informa que é pouco o que será utilizado e

29

que a maior parte das oficinas serão realizadas com materiais reciclados/alternativos. A Profa.

30

Heloísa informa que participou de reunião do CONEP na qual se discutiu a mudança do código

31

da disciplina Fundamentos de Matemática para química. O parecer do relator foi favorável e será

32

ofertada por professores da matemática. A Profa. Heloísa informa que participou da T' reunião

33

ordinária de Coordenação de Curso e expõe aos presentes o que foi discutido na referida reunião,

34

destacando a discussão sobre o quadro de reprovação em disciplinas nas áreas de ciências exatas.

35

A profa sugere que na próxima reunião de Núcleo de Química este item conste como ponto de

36

pauta. A Profa. Heloísa informa sobre o 1° Seminário de Avaliação promovido pelo DEAPE a se

37

realizar entre 20 e 23110/2008 e a importância desses seminários. A Profa. Heloísa lembra da

38

realização da 3a OCMEA, antes vinculada a disciplina Instrurnentação para o Ensino de Química,

39

e que o Prof Samuel e Profa. Rita estão na organização da oficina. A Profa. Heloísa informa que

40

está encaminhando uma nova lista de reagentes ao DRM em novembro e que encaminhará aos

41

professores a lista de reagentes que foram comprados para que os mesmos possam avaliar o que

42

está sendo solicitado. A Profa. Heloísa informa que a pesquisa está usando material da graduação

43

e sugere que seja feita uma relação de empréstimo de materiais aos técnicos para evitar troca de

44

vidrarias. A Profa. Heloísa informa que retro projetores não são dos núcleos e que após uso

45

devem ser devolvidos a sala de professores no Bloco C. A Profa. Heloísa sugere a não leitura das

46

atas durante as reuniões e sugere enviar com antecedência por mail para a apreciação do conteúdo

47

pelos docentes e ser discutido em reunião apenas os parágrafos duvidosos. Aprovado por

48

unanimidade.

49

Aprovada. Terceiro item da pauta: Aprovação da Ata da 4a Reunião Extraordinária.

50

Aprovada. Quarto item da pauta: Apreciação do parecer do terceiro Relatório de Atividades

51

da Profa. Ana Paula. A Profa. Heloísa leu o parecer dos assessores e informou que o relatório

52

foi aprovado com 95,1 pontos. Quinto item da pauta: Apreciação das normas de segurança e

53

funcionamento dos laboratórios. A Profa. Heloisa apresentou aos docentes a minuta de no

Segundo item da pauta: Aprovação da Ata da 9a Reunião Ordinária.
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54

de acesso ao laboratório que vem elaborando. Após leitura da minuta, os professores puderam

55

fazer sugestões

56

representante

57

Profa. Eliana era representante junto a Coordenação de Curso e que foi eleita vice representante

58

no Conselho de Centro e não pode participar de ambas. A Profa. Heloisa indica o Prof Edson

59

para participar como representante da Coordenação de Curso. Como suplente a profa. Heloísa

60

sugere que os professores do núcleo possam participar das reuniões. Aprovado por unanimidade.

61

Sétimo item da pauta: Apreciação dos programas

62

distribuiu entre os professores a sugestão de padronização dos planos de ensino e dos programas

63

de disciplinas. A Profa. sugere a discussão entre os pares e que isso será novamente discutido em

64

na proxima reunião. Oitavo item da pauta: Sugestões para reformulação

65

Heloísa informa aos novos professores que estamos trabalhando na reformulação do PPC. Dando

66

continuidade foram feitas sugestões de alteração do PPC com relação a mudanças de carga

67

horária, ementa entre outros. Esse item será incluído como ponto de pauta para a próxima

68

reunião. O que ocorrer.

69

Termodinâmica como atividade complementar. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente

70

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

71

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

72

mim e por todos os presentes. Campus "Prof Alberto Carvalho", 17 de outubro de 2008.

quanto ao conteúdo

e vice representante

Prof

da mesma. Sexto item

da pauta:

Indicação

de

para coordenação de curso. A Profa. Heloisa lembra que a

das disciplinas do NQCI. A Profa. Heloisa

do ppc. A Profa.

Victor sugere a disciplina de verão Noções Básicas de

3

