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1

As nove horas e dez minutos do dia doze de dezembro de 2008, reuniu-se na Sala de Reunião da

2

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

3

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

4

pela Coordenadora Prof. Heloisa de Mello. Estiveram presentes os professores: Camilo Andrea

5

Angelucci, Eliana Midori Sussuchi, Geraldo Humberto Silva, Ana Paula Gebelein Gervásio,

6

Edson Jose Wartha, Iramaia Corrêa Bellin e Victor Hugo Vitorino Sarmento e a representante

7

discente Luana Oliveira dos Santos. Faltaram com justificativa

8

Canevari, Marcos Ribeiro de Melo e a representante

9

Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião. Primeiro item da pauta:

10

Informes. Sem informes. Segundo item da pauta: Apreciação da Oferta 2008.3. O prof.

11

Victor Hugo propõem a oferta da disciplina complementar "Noções Básicas de Termodinâmica"

12

2Cr, 30horas no período de 19 a 30 de janeiro de 2009. Fica acordado entre os presentes que não

13

será ofertada disciplina optativa uma vez que a carga horária das disciplinas disponíveis na grade

14

é elevada, o que comprometeria

15

informa que a solicitação

16

encaminhada para o Núcleo de Física e que os mesmos estarão analisando. Terceiro item da

17

pauta: Aprovação da Ata da 118 Reunião Ordinária. Após leitura da ata esta foi aprovada por

18

unanimidade, com algumas correções. Quarto item da pauta: Eleição para Coordenador

19

Vice Coordenador do Núcleo de Química. A profa Heloisa informa que está deixando o cargo

20

de coordenadora do Núcleo para assumir a vice direção do Campus e reforça que o momento da

21

escolha do novo coordenador deve ser este uma vez que: nos meses de janeiro e fevereiro muitos

22

professores estarão de férias, haverá a realização de concurso, entre outras atribuições pertinentes

23

a rotina do Núcleo neste período. Desta forma, toma-se relevante a presença do coordenador. A

24

profa. Heloísa informa que o Prof. Victor Hugo encaminhou por escrito através de e-mail sua

os professores Samuel Cruz

discente Genilma Mendonça da Cruz.

a qualidade das aulas em apenas um mês. A profa Heloisa

dos alunos para a oferta da disciplina

Física A no verão foi

e
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25

manifestação com relação a sua candidatura à coordenação do Núcleo e pergunta aos demais o

26

seu interesse. O Prof. Victor Hugo comunica a todos que apesar de seu pouco tempo de

27

contratação na UFS se sente apto a colaborar na administração. Mesmo respeitando a hierarquia

28

natural existente no Núcleo gostaria de se candidatar à coordenação. A Prof. Ana Paula sugere o

29

nome do Prof. Edson e/ou da Prof. Eliana como candidatos para coordenação, uma vez que os

30

considera

j1

envolvimento no núcleo deveria ser candidatar à coordenadora, entretanto por motivos pessoais

32

se candidata a vice-coordenadora.

33

Núcleo faz-se necessária disposição do professor o que foi demonstrado

34

Victor e, portanto tem o seu apoio. A Profa. Heloísa coloca em votação a chapa composta pelo

35

Prof. Victor Hugo Vitorino Sarmento como coordenador e a Profa. Eliana Midori Sussuchi como

36

vice-coordenadora.

37

nova coordenação do Núcleo de Química: PROF. VICTOR HUGO VITORINO SARMENTO-

38

COORDENADOR,

39

Quinto

40

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

41

Hugo Vitorino Sarmento,

42

mim e por todos os presentes. Campus "Prof. Alberto Carvalho", 12 de Dezembro de 2008.

professores

mais experientes.

A Profa. Eliana

comunica

que pelo tempo de

O Prof. Edson declara que para assumir a coordenação do
somente pelo Prof.

Após votação, a chapa foi eleita por unanimidade. Fica assim então eleita a

PROF A. ELIANA

item da pauta:

O que ocorrer.

MIDORI

SUSSUCHI

- VICE-COORDENADORA.

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente

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

2

