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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF ALBERTO CARVALHO
DQCI/NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Ata da sa Reunião do ~DE (Núcleo Docente Estruturante)
Química, realizada no dia 26 de julho de 2016.

do Colegiado do Departamento

de

Às quatorze horas do dia 26 de julho de 2016, reuniu-se na Sala da Secretaria do DQCI, do Campus
"Prof Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe no município de ltabaiana - Sergipe,
o NTIE do Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os professores: Marcelo
Leite dos Santos, Moacir dos Santos Andrade. Renata Cristina Kiatkoski Kaminski e Valéria
Priscila de Barros; o representante discente Albert Silva da Exaltação.
A prof" Heloísa de Mello
encontra-se afastada para capacitação, a prof" Iramaia Corréa Bellin encontra-se em sala de aula, e
os profs. João Paulo Mendonça Lima e Victor Hugo Sarmen o justificaram a ausência. A prof"
Renata deu início à reunião em que foi debatido o seguinte por to: Primeiro item de pauta:
Informes; O prof. Marcelo informou que o departamento recebeu um memorando no dia 12 de
julho do DELIB, com as "Orientações para a refonnulaçào dos Projetos Pedagógicos de Curso Pós
II Fórum das Licenciaturas", em que informava que após reunião realizada com os senhores
Diretores, em 17/06/2016, encaminhavam as orientações deliberadas para que possam orientar os
chefes/coordenadores dos cursos de licenciatura e/ou presidentes dos colegiados desses eursos sobre
as refonnulações dos PPC, que, conforme aprovação em ata, terão o prazo-limite para conclusão
das reformas em janeiro de 2017, a fim de que sejam implementados nos cursos em :017 2. Em
anexo a mesma enviou a ata da reunião mencionada, mas não as orientações mencionadas, iremos
tentar contato com o DELIB para solicitar essas orientações; Segundo item de pauta: Aprovação
da Ata da 3a Reunião Ordinária 2016; Ata aprovada por unanimidade. Terceiro item de pauta:
Aprovação da Ata da 4a Reunião Ordinária 2016; Ata aprovada por unanimidade. Quarto item
de pauta: Discussão sobre como a Educação Ambiental (resolução n° 02, de 12 de junho de
2012) será comtemplada nas novas disciplinas; a prof." Renata informou que enviou o documento
sobre as diretrizes a respeito da educação ambiental para que todos pudessem ler e debater, e relatou
que para ela a diretriz está ligada mais a filosofia e sociologia, do que propriamente a química; o
prof. Moacir informou que entendeu que a diretriz segue no sentido de promover e abordar a
educação ambienta! em diversas atividades dos cursos, como um projeto desenvolvido que aborde
um tema sócio econômico, sócio ambiental, também estará abordando a Educação ambiental.
Segundo essas diretrizes, e o mesmo citou os arts. 7, 8 e 16, a educação ambienta! deve ser
trabalhada dentro de todo projeto pedagógico, não sendo apenas uma disciplina, e sim abordar o
assunto em várias disciplinas ao longo do curso, deixando claro que determinadas disciplinas
abordam essas questões ambientais e como elas abordam, como a disciplina de química i orgânica,
as disciplinas de ensino de química, em química experimental com tratamentos de resi uos. Isso
implica que o departamento deverá fazer a atualização das ementas, para que deixe claro corno essa
educação ambiental será abordada em cada em disciplina. A prof. Renata meneio 0:1 que no
capítulo II, a diretriz informa que "Os professores em atividade devem receber :ormação
complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender de forma perxne te ao
cumprimento dos princípios e objetivos da Educação Ambienta!", o prof. Marcelo falou ~ue em
relação a isso, deve haver um pressionamento para que junto a diretoria e as prós-reitorias para ue
haja capacitações com o tema em diversos campi. Como encaminhamento para a próxima recruão
será: as profs." Renata e Valéria irão montar a grade com as novas disciplinas propostas e en -:<1: :todos, para que na próxima reunião do NDE seja definido o grupo que vai trabalhar no texto. a.e
disso, a prof" Renata informou que tentará conseguir as orientações do DELIB :[)~<C
a
refonnulação que foi mencionado no memorando do DELIB. Quinto item de pauta: O que

