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Ata da 7" Reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante)
Química, realizada no dia 13 de setembro de 2016.
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Às quatorze horas do dia 13 de setembro 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, oNDE
do Conselho do Departamento de Química, Estiveram presentes os/as professores/as: Heloisa de Mello,
Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, João Paulo Mendonça Lima, Victor Hugo Vitorino Sarmento, Iramaia
Correa Belin e Valéria Priscila de Barros. Como convidada a Profa. Edinéia Tavares Lopes e o discente
Albert Silva da Exaltação. A prof," Heloisa deu início à reunião em que foram debatidos os seguintes
pontos: Primeiro item de pauta: Informes; A prof." Heloisa informou que antes do início da reunião
recebeu do Prof Cristiano do Departamento de Física a sugestão de mudança de nome das disciplinas de
Física A e Física B para Física 1 e Física 3, respectivamente. A Profa Renata informou que o professor
Cristiano indica ainda os conteúdos que devem ser abordados. A profa Heloisa então sugere que isso seja
discutido no ítem sobre as ementas. Segundo item de pauta: Aprovação
da Ata da 6a Reunião
Ordinária 2016: A profa Heloisa solicita a retirada desse ponto, pois não houve tempo hábil para o
encaminhamento da ata finalizada. Terceiro item de pauta: Aprovação da proposta de Estrutura
Curricular
Geral discutida nas 5a e 6a reunião do NDE: A Prof." Heloisa enviou para todos os
conselheiros a última proposta de Estrutura Curricular que havia sido aprovada na 63 RO do NDE. Nela a
carga horária final estava em 3270 horas. Após intensa discussão foram feitas alguns questionamentos e
sugestões de mudança na estrutura curricular apresentada. A Profa. Renata informou que em conversa com
a Chefa do DEDI a disciplina de Estrutura e Funcionamento do Ensino tem que ser ofertada em semestre
curricular par. A Profa Heloisa disse que encaminhou memorando eletrônico ao DEDI solicitando essa
informação oficialmente e até o momento não obteve resposta. Mesmo assim foi sugerido que a disciplina
fosse deslocada para o 2° semestre curricular. Desta forma Introdução a Psicologia ficou no 3° semestre
curricular. A Profa Heloisa informou que também enviou memorando eletrônico ao chefe do DMAI
confirmando as ementas e propostas de Cálculo 1 e 2 que haviam sido sugeridas em novembro de 2014 e
informando que Introdução a Estatística será substituída por Quimiomentria. O chefe do DMAI esteve na
reunião rapidamente informando que o conselho do DEMAI sugere que haja um aumento de 16 para 20
créditos a carga horária total de matemática no curso de química. Entretanto essa proposta está em oposição
ao que o conselho do NDE já havia sugerido e discutido com a matemática em 2014/2015 como carga
horária de matemática no curso. A Profa Heloisa solicitou então que o chefe do DMAI responda a
solicitação feita por ela por memorando eletrônico informando sua proposta e que o conselho do NDE irá
se reunir para avaliação. A Profa Edineia e o Prof. João Paulo sugerem que as disciplinas de
Experimentação no Ensino de Química (2Cr) e as TICs no Ensino de Química (4Cr) seja transformada em
Recursos Didáticos no Ensino de Química e Ciências sendo ofertada no 4° período curricular, 30 horas
desta disciplinaserá
realocada para disciplina Formação do professor de Química e Ciências (4Cr).
Sugerem ainda que a disciplina Historia e Epistemologia das Ciências (2Cr) seja deslocada para o 5°
período curricular. Após explanação das ementas e discussão todos foram a favor. Sugerem ainda que
Ferramentas Computacionais
sejam reduzido para 2 créditos. Neste momento alguns professores
discordaram da proposta por entender a importância do primeiro contato do aluno com as atividades
computacionais que envolvem informática e conhecimento dos softwares de química e que duas horas de
aula por semana seria pouco tempo para trabalhar esse conteúdo. A maioria então concordou que a
disciplina deve permanecer com 4 créditos. O professor João Paulo também sugeriu que a carga horária
total de disciplinas optativas mudasse de 400h (20Cr) para 210h (l4Cr) sendo ofertadas duas disciplinas de
4 créditos no sétimo período curricular, e no oitavo período curricular uma optativa de 4Cr e uma de 2Cr.
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numero de créditos distribuídos por semestre: primeiro-24, segundo-26, terceiro -26, quarto-30, quinto-30,
sexto-24, sétimo-22 e oitavo período-34 créditos contabilizando carga horária total de 3240 horas (216Cr).
A Profa. Heloisa colocou em votação a proposta final que foi aprovada por unanimidade. A Profa Renata
sugere que na próxima reunião seja feita a discussão sobre os pré-requisitos. A Profa Heloisa sugere que
seja no dia 29 de set, pois dia 04 de outubro devemos aprovar o PPC modificado na reunião do conselho de
química. O professor Victor sugere que a próxima reunião seja feita dia 20 de setembro devido ao número
que questões que ainda precisam ser discutidas e aprovadas. A maioria esteve de acordo. Quarto item de
pauta: Discussão e encaminhamentos
sobre as resoluções de Estágio, TCC e atividades
Complementares; A Profa Heloisa pede a retirada do item sobre estágio, pois a comissão de estágio irá se
reunir dia 27 setembro para propor as mudanças na resolução. O Prof. Victor inicia a sua exposição sobre
as mudanças que propõem na resolução de atividades complementares destacando que: essas resoluções
agora serão um anexo da resolução final que aprova as alterações dos Projetos Pedagógicos dos cursos;
propõe uma discussão sobre a necessidade de se formar uma comissão para avaliar os pedidos de atividades
complementares pelos alunos. A Profa Valeria sugere que o parecer da avaliação deva ser feito por todos os
professores num sistema de rodízio como vem acontecendo. Proposta aprovado por unanimidade; no
quadro de pontuação das atividades do anexo o prof. Victor sugere que seja incluído participação como
mesário nas eleições 1Cr, monitoria 4Cr e desdobramento nas atividades sobre apresentação de trabalho,
comunicações em eventos técnico-científicos e publicações diversas. Na sequência sugere que o arquivo
com as modificações seja encaminhado aos conselheiros para apreciação e votação na próxima reunião. Em
seguida o Prof João Paulo toma a palavra e faz uma breve exposição sobre as modificações que propõe
para o anexo sobre o TCC: propõe alteração do parágrafo primeiro do artigo 12 da resolução que fala que
"os TCCs deverão ser desenvolvidos individualmente ou em grupo de no máximo 2 (dois) discentes" para
"os TCCS devem ser desenvolvidos individualmente". Após discussão e votação da modificação do artigo
a proposta é aprovada por unanimidade. O Prof. João Paulo sugere que o arquivo com as modificações seja
encaminhado aos conselheiros para análise e aprovação na próxima reunião. Em seguida o prof. Victor
questiona se os trabalhos de TCC podem desenvolver temas técnico-científicos que sejam diferentes da
área relacionada ao ensino de química. O professor João Paulo explica que TCCs com temas técnicoscientíficos fogem do objetivo central do curso que é a licenciatura em química e que tem foco principal na
formação de professor. Isso comprometeria a nota de avaliação do curso de Química Licenciatura. A Profa
Edineia destaca a importante participação dos colegas das áreas técnico científicas na orientação dos TCCs
da área de ensino. Ela destaca que o trabalho que vem sendo feito por esses professores tem sido
extremamente importante e tem contribuído muito para a excelente qualidade dos projetos desenvolvidos.
Quinto item de pauta: Aprovação e organização final das ementas: A profa Heloisa passou a palavra
para a Profa Valeria que informou que está organizando as ementas que já foram encaminhadas para seu
email. Solicita aos presentes que as mudanças que foram sugeridas nas discussões de hoje sejam
encaminhadas para ela. Pede que a Profa Heloisa confirme com o DEDl, o DELI, o DEBIO e o DEMAT as
ementas que faltam para confirmação das propostas de alteração da estrutura Curricular. Sexto item de
pauta: O que ocorrer. Nada mais havendo eu Profa Heloisa de Mello agradeci o comparecimento dos
membros do Núcleo Docente Estruturante, declarando encerrada a reunião, e para constar, lavrei a presente
ata, que de.pois de ~a ~ ~provada ~.erá f~.
sinada pelos presentes. Camp~s ~'pror Alberto Carvalho", 1.3 de
.S
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