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Às quatorze horas do dia 13 de abril de 2016, reuniu-se na Sala da Secretaria do DQCI, do Campus

5

"Prof. Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe no município de Itabaiana - Sergipe,

6

o NDE do Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os professores: Heloísa de

7

Mello, Iramaia Corrêa Bellin, João Paulo Mendonça Lima, Marcelo Leite dos santos, Moacir dos

8

Santos Andrade, Renata Kaminski, Valéria Priscila de Barros e Victor Hugo Vitorino Sarmento. A

/"'\

,

Ata da Ia Reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante) do Colegiado do Departamento de
Química, realizada no dia 13 de abril de 2016.

1
2
3
4

presidenta do NDE profa Heloisa deu início à reunião em que foi debatido o seguinte ponto:

10

Primeiro item de pauta: Informes. O professor Marcelo informou que irá marcar uma reunião

11

extraordinária para a segunda (18/04/2016) para aprovação do cronograma de professor efetivo.

12

Segundo item de pauta: Aprovação da ata da 3 Reunião do NDE de 2015. Aprovado por

13

unanimidade. Terceiro item de pauta: Discussão e encaminhamentos

14

disciplinas por área e o desenvolvimento de seus conteúdos ao longo do curso. A Profa. Heloisa

15

relembrou e apresentou a última versão das modificações propostas para o PPC que haviam sido

16

deliberadas nas reuniões do NDE em 2015 destacando a distribuição das disciplinas por semestre

17

letivo. Durante a apresentação a profa Heloisa e o professor João Paulo destacaram as propostas que

18

estão sendo pensadas para adequação do PPC às novas DCNs. É sugerida que as disciplinas EFE,

19

Ferramentas computacionais,

sobre as ementas das

IPA e libras façam parte de um novo quadro dentro do núcleo de

?I\ conteúdos básicos. É sugerida que Biomoléculas seja de 60h com 30h de atividade experimental. É

ZI

sugerida a criação da disciplina de Produção de Texto cuja oferta seria feita pelo DLI que será

22

consultado sobre essa possibilidade. O prof. Marcelo sugere que seja feita uma consulta ao DEDI

23

para saber se a disciplina EFE não seria a mesma que Legislação de Ensino. Assim o núcleo de

24

conteúdos básicos fecharia em 2220h contemplando as 2200h indicadas nas DCNs. No núcleo de

25

conteúdos profissionais ficariam as 400h de disciplinas de ensino e consideradas Práticas como

26

Componentes Curricular. É proposta a criação de uma disciplina chamada Seminário Integrador de

27

2 Créditos.

28

operacionalização

29

ficou para posterior discussão o encaminhamento

30

universidades. O prof. Joao Paulo solicitou voltar ao assunto de ferramentas computacionais ele

31

ressaltou que a disciplina é muito técnica, e que embora a parte técnica deva ser abordada, a

Nesse

momento

houve

intenso

debate,

pois não está

e a

dessa disciplina. Foi sugerido que ela fosse ofertada como disciplina optativa, e
dessa disciplina, fazendo consulta com outras
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33

áreas, cada uma dando a sua contribuição

a matéria. Foi nesse sentido que se sugenu que

34

ferramentas passassem para 4 horas práticas e 4 horas para as tics, que deverá ser aprovado em

36

colegiado. A discussão por área começou pela área de Ensino de Química, o prof João começou

36

falando que gostaria de fazer uma mudança na matéria Metodologia e instrumentação de Química

37

passando

38

especificamente

39

distribuídas. Uma nova discussão surgirá após a criação de novas disciplinas para adaptá-Ias nos

de 90 horas para 60 e as outras 30 fosse criada uma disciplina
a experimentação

que discutisse

no ensino de química, na quais as ementas vão ser melhor

semestres. O prof João Paulo irá precisar refinar as ementas das outras matérias de ensino, ele citou
41

que fica preocupado com a disciplina Diversidade, inclusão e ensino de ciências, os professores não

42

veem a possibilidade de diluir o conteúdo da disciplina em outras disciplinas do curso, uma solução

43

possível é verificar com o departamento de educação se eles trabalham com alguma disciplina

44

equivalente e outro é consultar a prof Edinéia. O prof João Paulo falou sobre a disciplina História e

45

epistemologia

da ciência, ele conversou

46

compartilhada

para entender

47

compartilhada

com outra área, a prof

48

compartilhamento

49

convidar ex-alunos e atuais professores da rede básica para contribuir com opiniões sobre o que

50

falta/faltou para a construção da formação deles. Quarto item de pauta: Definição do calendário

f'1

de reuniões. A próxima reunião será discutida a área de inorgânica e acontecerá dia 20/0412016 às

5:::;

14 horas e a posterior será realizada dia 28/04/2016 com a área de orgânica e analítica. Quinto item

53

de pauta: O que ocorrer. Não houve o que ocorrer. Nada mais havendo a tratar a Presidenta Profa.

54

Heloisa de Mello agradeceu o comparecimento

55

declarando encerrada a reunião, e para constar, eu, Vanessa Moraes Cabral, lavrei a presente ata,

56
57

que depois de lida
de abril de 2016.
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com o prof

melhor, o prof

Erivanildo,

que falou que poderia ser

João Paulo comentou

Heloísa

ainda que poderia

se colocou à disposição

ser

para um possível

dessa matéria. O prof João Paulo deu uma sugestão de após as discussões

r.•

dos membros do Núcleo docente estruturante,

ap~ovada será assinada pel~s presentes~amJ;us
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Ata da Ia Reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante) do Colegiado do Departamento de
Química, realizada no dia 13 de abril de 2016.

-i

As

o

"Prof Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe no município de ltabaiana - Sergipe,

6

o NDE do Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os professores: Heloísa de

7

Mello, Iramaia Corrêa Bellin, João Paulo Mendonça Uma, Marcelo Leite dos santos, Moacir dos

8

Santos Andrade, Renata Kaminski, Valéria Priscila de Barros e Victor Hugo Vitorino Sarmento. A

"

presidenta do NDE profa Heloisa deu início à reunião em que foi debatido o seguinte ponto:

10

Primeiro item de pauta: Informes. O professor Marcelo informou que irá marcar uma reunião

11

extraordinária para a segunda (18/04/2016) para aprovação do cronograma de professor efetivo.

12

Segundo item de pauta: Aprovação da ata da 3 Reunião do NDE de 2015. Aprovado por

13

unanimidade. Terceiro item de pauta: Discussão e encaminhamentos sobre as ementas das

14

disciplinas por área e o desenvolvimento de seus conteúdos ao longo do curso. A Profa. Heloisa

15

relembrou e apresentou a última versão das modificações propostas para o PPC que haviam sido

16

deliberadas nas reuniões do NDE em 2015 destacando a distribuição das disciplinas por semestre

17

letivo. Durante a apresentação a profa Heloisa e o professor João Paulo destacaram as propostas que

18

estão sendo pensadas para adequação do PPC às novas DCNs. É sugerida que as disciplinas EFE,

19

Ferramentas computacionais, IPA e libras façam parte de um novo quadro dentro do núcleo de

')f"\

conteúdos básicos. É sugerida que Biomoléculas seja de 60h com 30h de atividade experimental. É

21

sugerida a criação da disciplina de Produção de Texto cuja oferta seria feita pelo DLI que será

22

consultado sobre essa possibilidade. O prof. Marcelo sugere que seja feita uma consulta ao DEDI

23

para saber se a disciplina EFE não seria a mesma que Legislação de Ensino. Assim o núcleo de

24

conteúdos básicos fecharia em 2220h contemplando as 2200h indicadas nas DCNs. No núcleo de

25

conteúdos profissionais ficariam as 400h de disciplinas de ensino e consideradas Práticas como

26

Componentes Curricular. É proposta a criação de uma disciplina chamada Seminário Integrador de

27

2 Créditos. Nesse momento houve intenso debate, pois não está clara a ementa e a

28

operacionalização dessa disciplina. Foi sugerido que ela fosse ofertada como disciplina optativa, e

29

ficou para posterior discussão o encaminhamento dessa disciplina, fazendo consulta com outras

30

universidades. O prof Joao Paulo solicitou voltar ao assunto de ferramentas computacionais ele

31

ressaltou que a disciplina é muito técnica, e que embora a parte técnica deva ser abordada, a

quatorze horas do dia 13 de abril de 2016, reuniu-se na Sala da Secretaria do DQCI, do Campus
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