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Ata da I" Reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante)
Química, realizada no dia 20 de fevereiro de 2017.

do Colegiado

do Departamento

de

Às treze horas e quarenta minutos do dia 20 de fevereiro de 2017, reuniu-se na Sala da Secretaria do
DQCl, 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/as
professores/as: Heloisa de Mello, lramaia Correa Bellin, João Paulo Mendonça Lima, Moacir dos
Santos Andrade, Marcelo Leite dos Santos, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski e Victor Hugo
Vitorino Sarmento e Valéria Priscila de Barros. A prof." Heloisa deu início à reunião em que foram
debatidos o seguinte ponto: Adequação
do PPC do Departamento
de Química, segundo
recomendações da SEAP Pedagógica (Raissa); A profa Heloisa agradeceu a presença de todos e o
empenho na finalização ela reforma do PPC e solicitou que a reunião não ultrapassasse as 15:30h.
Passou então a palavra ao professor Marcelo, pois como este é o revisor final do documento vai
poder falar sobre as pendencias observadas. O prof Marcelo informou que a pedagoga Raissa Paz
leu o projeto e fez elogios apesar de ainda haver algumas pendencias e sugeriu algumas mudanças
na estrutura. O professor informou que recebeu um memorando convocação enviada pelo DEAPE
aos chefes de departamento com extensão aos presidentes de NDE para participar de uma reunião
amanhã terça feira as 15h para falar sobre o andamento da reformulação dos Pl'C. O professor
Marcelo informa que não poderá participar integralmente da reunião. O prof informa também que
houve a necessidade da inclusão das referências básicas e complementares no PPC e que ficou ao
encargo do professor Moacir essa organização. A profa Renata questiona o fato de no modelo do
anexo 4 já não constar a necessidade da inclusão das referências e o prof Marcelo respondeu
dizendo que se trata de uma exigência do IVLECque não havia sido previsto. O prof João Paulo se
comprometeu a enviar as demandas de bib! iografia da área de ensino até sexta feira assim como a
profa Iramaia ficou de enviar as bibliografias de Analítica. O prof. Marcelo informa a situação da
resposta dos departamentos: o DBCI encaminhou memorando em resposta às solicitações feitas
pelo DQCI e pede que aguarde o envio da ata da reunião do departamento com a aprovação das
propostas. O prof. informa ainda que o DEDI está em processo de mudança do nome das disciplinas
por isso ainda pede que o conselho aguarde a ata com as mudanças e devidas aprovações. O DFCl
também confirmou as solicitações por memorando e pede que aguardemos a ata com a aprovação
das mudanças. O DLI colocou como condicionante a oferta da disciplina Produção e Recepção de
Texto I a contratação de professor para ministrar essa disciplina. O DEAPE orientou então a
retomar a ideia dessa disciplina ser optativa e não obrigatória. Foi solicitado ao DMAI a oferta de
uma disciplina chamada Laboratório de Fundamentos de Matemática para Química que não era
prevista, mas que o departamento vai verificar a possibilidade e informar via ata com as demais
aprovações. Ato contínuo o Chefe do DQCr informa sobre o planejamento que idealizou para que
possa ser cumprida o prazo de entrega do PPC para o DEAPE. Marcou Reunião Extraordinária de
Colegiado para quinta dia 23 de fevereiro para aprovação dos aj ustes do PPC e abertura do processo
na quinta-feira, dia 02 de março mesmo sem as atas dos departamentos. O professor Marcelo
comenta sobre a revisão que a Técnica de Assuntos Educacionais Raissa da SEAP Pedagógica fez:
os pesos das áreas do ENEM não foram definidos, embora tenha havido uma consulta aos
departamentos sobre isso, e portando não devem constar no PPC; o projeto ainda não obedece a
legislação com relação as 400h de prática como componente curricular; estão faltando as
referências no PPç; ainda não está claro as horas de atividade de estágio (discente e docente) e
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atividades complementares; o texto ainda precisa de alguns ajustes. Em seguida a profa Heloisa
comenta sobre a possibilidade da disciplina Produção e Recepção de Texto 1 ser ofertada a
distância. Nesse caso o PPC deverá prever que o aluno pode realizar disciplinas a distância
cumprindo a legislação que permite que o aluno faça até 20% de disciplinas a distância. O professor
Moacir sugere que a disciplina Produção e Recepção de Texto 1 seja substituída por outra
experimental que seria Química Experimental I - 2Cr com oferta no primeiro período com ementa
sobre noções básicas de laboratório que poderia ser ofertada por todos os professores e em seguida a
Química Experimental 2 - 4Cr n o segundo período. Com relação as atividades práticas seriam 400h
de atividades pratica e técnica científica. Após a explanação de todas as questões que envolvem a
finalização do PPC do ponto de vista da conversa com a Raissa o professor Marcelo então sugere
que o grupo faça os encaminhamentos. Sobre as 400h de práticas as disciplinas de prática corno
componente curricular foram contabilizadas como prática e isso foi modificado nos arquivos na
hora da discussão.
Sobre a mudança de Produção e Recepção de Texto I por uma disciplina
experimental. Após discussão foi posto em votação a proposta da professora Heloisa de manter a
disciplina com a possiblidade da oferta a distância e a proposta do professor Moacir de substituir
por uma Química Experimental I - 2Cr. A proposta do professor Moacir foi aprovado por 6 votos
condicionado a uma pequena mudança nas ementas das disciplinas de Química Experimentall
e2e
Química Orgânica que será discutida na próxima reunião extraordinária do colegiado. Um voto teve
a proposta da profa Heloisa. E para finalizar o professor Marcelo então fez o check list das
pendências que serão discutidas na reunião extraordinária de colegiado: inclusão das bibliografias
de analítica e ensino, anexar atas dos departamentos, conferir as cargas horárias práticas. Nada mais
havendo a tratar, eu presidenta do NDE agradeci o comparecimento dos membros do Núcleo
Docente Estruturante, e declarei encerrada a reunião, e para constar, lavrei a presente ata, que
depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. S,mpus ~"Prot
erto Carvalho", 23 de
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