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DOCENTE ESTRUTURANTE

Ata da 3a Reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante)
Química, realizada no dia 15 de maio de 2018.

do Colegiado do Departamento

de

Às quatorze horas e cinco minutos do dia 15 de maio de 2018, reuniu-se na Sala da Secretaria do
DQCI, do Campus "Prof. Alberto Carvalho", da Universidade Federal de Sergipe no município de
ltabaiana - Sergipe, o NDE do Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os/as
Profes/as: Heloisa de Mello, Marcelo Leite dos Santos, Nirly Araújo dos Reis, Valeria Priscila Barros,
Victor Hugo Vitorino Sarmento, João Paulo Mendonça Lima, Edinéia Tavares Lopes e Ivy Calandreli
Nobre. Faltaram com justificativa os Profs. Luciano Evangelista Fraga, Moacir dos Santos Andrade
e Renata Cristina Kiatkoski Kaminski. A Profa. Heloisa deu início à reunião em que foram debatidos
os seguintes pontos: Primeiro item de pauta: Informes; A Profa. Heloisa informa que esta trazendo
para a reunião as atas das l O" e l l" reuniões do NDE de 2016 para assinatura dos que estiveram
presentes. O Prof. Marcelo fala sobre o memorando encaminhado pela Física que foi lido na reunião
de conselho para apreciação, mas que não houve deliberação porque os conselheiros entenderam que
era necessário que a discussão sobre a proposta da Física pudesse ser melhor esclarecida na reunião
do NDE. Segundo item de pauta: Aprovação da Ata da 2a RO/NDE de 27 fevereiro de 2018. A
Profa. Heloisa coloca em votação a aprovação da ata da reunião anterior. Aprovada por unanimidade.
Terceiro item de pauta: Apreciação do Memorando eletrônicos do DLI: AProfa. Heloisa informa
que encaminhou memorando eletrônico para os departamentos de Letras, Biociências, Física,
Matemática e Educação. Entretanto, até o momento somente a Educação não respondeu ao
memorando. Ato contínuo, a Profa. lê o memorando que foi enviado ao DLI assim como a resposta.
Todos tiveram dúvidas se o texto do DLI está de acordo com o que foi solicitado no relatório do
DEAPE uma vez que o DLI não aprovou a ementa disciplina de Inglês Instrumental para quando o
projeto for refonnulado. Ficou decido que a Profa. Heloisa irá consultar o DEAPE sobre essa questão.
Quarto item de pauta: Apreciação do extrato de ata do DBCI: A Profa. Heloisa lê o memorando
enviado e a ata do DBCI encaminhada. O conselho também questionou se a descrição das novas
ementas deve constar na ata do DBCI. A Profa. Heloisa também ficou junto ao DEAPE de verificar
se este concorda com os termos descritos. Quinto item de pauta: Apreciação do memorando
eletrônico do DFI; O Prof.. Marcelo lê o memorando da fisica. A Profa .. Heloisa confirma que foi
um erro seu em colocar no memorando que Laboratório de Física 1 era optativa. Com a aprovação
em reunião de conselho por manter a atual oferta da matemática com Cálculo 1 e Fundamentos de
Matemática para a Química. Após discussão, o conselho do NDE ficou deliberou o seguinte formato
de oferta das disciplinas de fisica com os pré-requisitos obrigatórios e recomendados indicados:
terceiro período curricular, Física 1 (Calculo 1-PRO, Fundamento de Matemática para Química(PRR) e Laboratório de Física 1 (Calculo 1 -PROl; Física 3 (Física 1-PRO). Ficou decido que os
arquivos somente serão alterados após todas as definições entre os outros departamentos. Sexto item
de pauta: Apreciação da proposta de texto das Metodologias de Ensino Aprendizagem; A Profa.
Heloisa informa que se reuniu com a Profa. Nirly e que foi proposto um novo texto com base no texto
atual sobre as metodologias atualizado com a novas demandas do novo Pl'C. A Profa. Heloisa
agradece a Profa. Nirly pela valiosa contribuição. O Prof. Marcelo leu o texto e após, os conselheiros
deliberam que o texto está bom, mas que deve ser mais especifico com relação as metodologias que
serão utilizadas pelos Profs. do curso. Todos concordam que deve ser incluído que além de aulas
expositivas haverá articulação entre teoria-prática, uso de experimentação, das Tecnologias da
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Comunicação (TICs), apresentação de seminários, incentivo as leituras, incentivo a produção de
diversos gêneros textuais, elaboração de projetos e mini projetos, Sétimo item de pauta:
Apreciação sobre os Componentes
curriculares
com Dimensões Pedagógicas;
O Prof. João
Paulo informa que os Profs. de ensino pensaram na solução desse problema articulando com outras
disciplinas. Foi proposto que PEQ 2 permaneça como disciplina com oferta no oitavo período e que
um novo componente chamado TCC com 60h (6Cr) seja incluído como atividade também no oitavo
período. Foi proposto também que a disciplina Ferramentas Computacionais para Química volte a
ser Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química retomando seu caráter pedagógico e que
seja realocada para o quadro 4 das disciplinas com caráter obrigatório. Dessa forma a área de ensino
entende que resolve a demanda indicada no ítem lOdo relatório do DEAPE. Todos estão de acordo.
Entretanto o Prof. Marcelo sugere que a ementa de Ferramentas Computacionais para o Ensino de
Química seja rediscutida em reunião de Coordenação de Curso. A Profa. Edineia sugere que o
mesmo seja feito para PEQ 2. Oitavo item de pauta: Apreciação sobre alteração da carga
horária de orientação docente dos estágios 2 e 3; Todos debatem e tem dúvidas sobre a
orientação institucional relacionadas aos estágios. Fica decidido que a Comissão de Estagio se reúna
dia 22 de maio conforme convocação da Profa. Edinéia e pensem em uma proposta para apresentar
na reunião de coordenação de curso dia 29 de março e posteriormente no NDE. A princípio a
proposta é de que todos os estágios tenham 105h de carga horária discente e 90h de carga horária
docente. Dessa forma a carga horária total de estágio continua 420h e a carga horária total docente
passa para 360h. Nono item de pauta: Apreciação sobre a mudança da disciplina PEQ 2 para
atividade TCC; foi proposto pelos professores de Ensino a oferta de um novo componente
curricular que seja uma atividade com turma e carga horária no oitavo período. Sendo assim PEQ 2
continuaria como disciplina. Entretanto, a área irá repensar sua ementa. Após discussão ficou claro
para todos que com essa proposta será necessária uma reformulação na resolução do TCC para que
seja obrigatório a matrícula dos alunos em PEQ 2 e em TCC simultaneamente no oitavo período.
Décimo item de pauta: Apreciação sobre a Dimensão 2 que trata da avaliação do curso:
Organização
Didático-Pedagógica,
Administração
acadêmica e Projeto do Curso; A profa
Heloisa lê rapidamente alguns destaques dos itens do manual de avaliação. Após discussão todos
chegam a conclusão de que o departamento precisa se organizar e que será necessário a colaboração
de todos para sistematizar o gerenciamento e resgate da documentação do departamento desde a sua
formação no que diz respeito a: cadastro dos TCCs no repositório da UFS, Anais de evento,
Relatório dos Estágios, Portarias e Atas entre outros. Todos estão de acordo e a princípio a Profa.
Ivy se voluntariaram para ajudar na organização das portarias e a Profa Nirly e o Prof. João Paulo se
voluntariam para ajudar no cadastro dos TCCs no repositório. O que ocorrer, Nada mais havendo a
tratar, eu Profa .. Heloisa de Mello agradeci o comparecimento dos membros do Núcleo Docente
Estruturante, declarei encerrada a reunião, e para constar, lavrei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será assinada pelos presentes. Campus "Prof. Alberto Carvalho", 23 de Maio de 2018.
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