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Ata da 2ª Reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante ) do Colegiado do Departamento de
Química, realizada no dia 24 de fevereiro de 2014.
Às nove horas do dia 24 de fevereiro de 2014, reuniu-se na Sala da Secretaria do DQCI, do Campus
“Prof. Alberto Carvalho”, da Universidade Federal de Sergipe no município de Itabaiana – Sergipe, o
NDE do Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os professores: Victor Hugo
Vitorino Sarmento, Erivanildo Lopes da Silva, Edson José Wartha, Heloísa de Mello, Iramaia Correa
Belin e Ivy Calandreli. Justificaram a ausência Marcelo Leite dos Santos, Ana Paula Gerbelin
Gervásio. O Coordenador do NDE deu início à reunião em que vários pontos foram discutidos:
Ponto 1: A importância da disciplina de Quimica Geral e os Fundamentos de Química Orgânica
e Fisico-Química. A discussão se deu no sentido de repensar a ementa destas disciplinas e da
importância e necessidade de aumentar a carga horária da disciplina de Química Geral. Como
encaminhamentos ficou que em uma próxima reunião fosse apresentado uma comparação entre a
Matriz Atual e nova Matriz para auxiliar melhor nas discussões.
Ponto 02: Necessidade de um número maior de pré-requisitos no fluxograma das disciplinas: a
discussão foi no sentido de evitar que ocorram algumas distorções durante o curso, como é o caso de
alunos cursando disciplinas do primeiro e segundo semestre e algumas disciplinas do final do curso.
Chegou-se a conclusão que seria necessário aumentar os pré-requisitos para algumas disciplinas de
modo que os alunos irregulares concluam primeiro as disciplinas iniciais do curso antes de realizarem
as disciplinas das fases finais do curso. Esse tema será objeto de uma reunião especifica assim que
forem determinadas as disciplinas de cada semestre.
A próxima reunião ficou agendada para o dia 16 de maio de 2014. Sem nada mais a tratar a reunião
foi encerrada.

