48 votaram a favor - prof. Victor, prof. Marcelo, profa. Heloisa, prof. Erivanildo e profa. Valéria.
49 Desta forma a maioria optou em aceitar a inclusão da disciplina de Quimiometria como
50 disciplina qbrigatória. Nada mais havendo a tratar, o presidente do NDE agradeceu o
51 comparecimento dos membros do Núcleo Docente Estruturante, declarou encerrada a
52 reunião, e para constar, eu prof Victor lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada
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Ata da 2a Reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante)
Departamento de Química, realizada no dia '18 de maio de 2015.
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4 Às quinze horas do dia 18 de maio de 20'! 5, reuniu-se na Sala da ,secretaria do DOCI, do
5 Campus "Prof. Alberto Carvalho",
da Universidade
Federa! de Sergipe no município de
6 Itabaiana - Sergipe, o NDE do Conselho do Departamento
de Química.
Estiveram
7 presentes os professores:
Victor Hugo vitorino Sarrnento, Ana Paula Gebelein Gervásio,
8 Erivanildo Lopes da Silva, lrarnaia Corrêa Beilin, Heloísa de Mello, Marcelo Leite dos
9 Santos, Valéria Priscila de Barros e Alejandro Caicedo Roque. O presidente do NDE deu
10 início à reunião em que foi debatido
o seguinte
ponto
Ponto
1: Discussão
sobre
11 Reformulação do projeto pedagógico: A) Núcleo
de conteúdos básicos (química,
12 física, biologia, matemática); Si Núcleo de conteúdos profissionais. O presidente do
~3 NOE. Prof Victor Hugo Vitorino Sarmento apresentou a ementa elas disciplinas Química
~14 Gerai I e Química Geral 11. As referidas ementas foram aprovadas por unanimidade.
Em
Fi relação ao pre-requisito
da disciplina
Química Geral II ficou estabelecido
que o aluno
16 poderá cursá-Ia sem necessariamente
ter sido aprovado
na Química Geral I, ou seja
17 Ouímica Geral I não será pre-recuisito
obrigatório para Ouí:-nica (Jeral !I Desta forma a
18 Química Geral II terá corno pré-requisito
recomendativo
a Química Geral l O prot. victor
19 iniciou a discussão sobre as ementas das disciplinas de Química Orgânica Experimenta! I e
;ZU 11, as ementas foram apreciadas e aprovadas por todos. Foi acordado que a disciplina
21 Experimental I será pré-requistto
obríqató: iO para a Experimental 11.Todos foram favoráveis
que as disciplinas de Química Geral li e Química Orgânica Experimental
1I sejam pré2:~ requisitos obrigatórios para a disciplina de iVletoooiogiéi e tnstrumentaçào para o Ensino de
24 Química. A profa. Heloisa sugeriu que a disciplina de Química das Biomoléculas,
que
25 atualmente tem 60h teóricas, fosse dividida em teórica
e pratica. FiCOU decidido que a
26 disciplina terá 30h para teoria e 301'1 para prática. l\ preta. manifestou também o interesse
27 em conseguir O incremento de créditos da disciplina. f\ preta. lramaia se pronunciou no
sentido de também obter aumento de créditos na Química analítica
Foi decidido que a
discussão de incremento de créditos ficará para outra ocasião, Visto que precisaria de mais
() tempo para análise de todas as solicitações.
iniciou-se a discussão
sobre o aceite da
:31 disciplina obrigatória de Ouirr.icrnetria
O Prof Marcelo l.eite apresentou
um relatório em
:32 defesa da importância da disciplma de Ouimiometria para a formação do aluno de Ouirnica.
J3 Ele fez um estudo comparando
as ementas da disciplina de Quimiornetria
ofertada por este
:34 departamento,
com a mesma disciplina ofertada pelo departamento
de Ouirnica de São
35 Cristóvão e incluiu tarnbém a disciplina de Introdução
Estatística, atualmente otertada aos
36 alunos deste departamento
pelo departamento
de Matemática, o referido estudo demonstra
37 que a disciplina ofertada pelo DUCI é a mais completa e que equivalências
já foram dadas
38 para estas três disciplinas. O prof. Marcelo Citou que a princ.pal dificuldade para a oferta ele
~9 Quimiometria é que ela não pode ser atribuída a um único professor
Deve ser disciplina do
40 departamento e o prof enxerga que outros professores tem perfil para assumir a disciplina.
41 P, proía. Ana Paula explicou que é favorável a permanência
da disciplina de lntroduçàc
42 Estatística visto que a prota. reforça com os seus alunos o básico de estatística que eles
43 precisam saber para as suas disciplinas.
O prof. victor, a preta lramaia e a profa Heloisa
,14 disseram compreender
a importância da disciplina de Ouirmometria
mas afirmaram não se
considerar aptos para lecioná-ia
por não te. a vívéncia sobre a drsctptina.
O prol. Marcelo
46 disse entender a opinião dos demais e se mostrou disposto a ajudar aqueles que quiserem
à
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