SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
1

Ata da 2ª Reunião do Conselho do Departamento de Química, realizada no dia 02 de março de

2

2020.

3

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 02 de março de dois mil e vinte, reuniu-se na Sala de

4

reuniões do NIPPEC, do Campus “Prof. Alberto Carvalho”, da Universidade Federal de Sergipe, no

5

município de Itabaiana – Sergipe, o Conselho do Departamento de Química. Estiveram presentes os

6

(as) professores (as): Edinéia Tavares Lopes, Heloisa de Melo, Ivy Calandreli Nobre, Jane de Jesus

7

da Silveira Moreira, João Paulo Mendonça Lima, Luciano Evangelista Fraga, Marcelo Leite dos

8

Santos, Moacir dos Santos Andrade, Nirly Araújo dos Reis, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski,

9

Valéria Priscila de Barros e Victor Hugo Vitorino Sarmento. Também esteve presente a técnica Raquel

10

Estevez Rocha, bem como os representantes discentes: Heitor Coutinho Lima e Matheus da Silva

11

Meneses. A Profa. Renata agradeceu a presença de todos e, em seguida, deu início à reunião. Foram

12

discutidos os seguintes pontos: 1) Informes; 2) Apreciação da Ata da 1ª Reunião Ordinária (2020)

13

deste conselho; 3) Apreciação do calendário de reuniões do DQCI para o semestre de 2020.1; 4) O

14

que ocorrer. Primeiro item de pauta: Informes. O primeiro informe se deu pelo Professor Luciano

15

comunicando que os alunos iniciaram as vendas para a arrecadação de dinheiro para o ENESQUIM.

16

Solicitou a colaboração de quem quisesse ajudar os alunos, seja com dinheiro ou com algum item

17

para que seja vendido. Também falou das datas previstas para o evento (17 a 19 de junho de 2020).

18

O professor João Paulo questionou o professor Luciano sobre a possibilidade de serem admitidos

19

trabalhos completos para a área de ensino no evento, o que foi negado pelo professor, visto que para

20

este evento só seriam admitidos resumos simples. O Professor Luciano questiona se todos os

21

professores presentes gostariam de participar das comissões organizadora e cientifica, todos

22

aceitaram. O segundo informe se deu pelo Professor Marcelo que alerta sobre a importância da

23

reeducação e conscientização do descarte do lixo e esclareceu que a cooperativa responsável pela

24

coleta seletiva começaria as atividades de recolhimento no Campus a partir da quarta-feira. O terceiro

25

informe se deu pelo discente Heitor, que avisa estar mobilizando a comunidade discente para que

26

sejam levantados pontos para melhorias nas questões políticas e psicológicas dos alunos do DQCI. O

27

quarto informe se deu pela Professora Renata, avisando a ausência do técnico Kadu no dia 13 de

28

março de 2020, devido a sua colação de grau simbólica. A professora fala sobre a mudança no horário

29

de Kadu na segunda-feira, o expediente passará a ser tarde e noite. Renata também fala que o

30

destilador ainda continua sem funcionar. A professora Edinéia informa que não estará no campus nos

31

dias 09 e 10 de março de 2020. Segundo ponto de pauta: Apreciação da Ata da 1ª Reunião
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Ordinária (2020) deste Conselho. A Profa. Renata explanou que foi dada a possibilidade para que

33

os professores se manifestassem sobre alterações à ata, mas não houve. Dessa forma, a docente abriu

34

espaço para discussão da ata. Não havendo discussões, submeteu à votação do Conselho, sendo

35

aprovada de forma unânime. Terceiro item de pauta: Apreciação do calendário de reuniões do

36

DQCI para o semestre de 2020.1. A Profa. Renata colocou em regime de deliberação a escolha das

37

datas de reunião do Conselho e Colegiado do Departamento, sendo escolhidas as seguintes datas:

38

04/05, 01/06, 06/07, 03/08, 31/08, sempre às 14:00 horas. As datas foram submetidas à votação do

39

Conselho, sendo aprovadas de forma unânime. Quarto item de pauta: O que ocorrer. Não houve

40

o que ocorrer. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho, Profa. Renata Cristina Kiatkoski

41

Kaminski, agradeceu o comparecimento dos demais, declarando encerrada a reunião, e para constar,

42

eu, Kadú de Oliveira Cornélio, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada

43

pelos presentes. Campus Prof. Alberto Carvalho, 02 de março de 2020.

