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1

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

2

2020.

3

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

4

do NIPPEC, do Campus Prof. Alberto Carvalho, da Universidade Federal de Sergipe, no município

5

de Itabaiana – Sergipe, o Colegiado do Departamento de Química. Estiveram presentes os (as)

6

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

7

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

8

Moacir dos Santos Andrade, Nirly Araújo dos Reis, Rafael Neves Almeida, Renata Cristina Kiatkoski

9

Kaminski, Valéria Priscila de Barros e Victor Hugo Vitorino Sarmento. Também esteve presente a

10

técnica Raquel Estevez Rocha, bem como os representantes discentes: Heitor Coutinho Lima e

11

Matheus da Silva Meneses. A Profa. Renata agradeceu a presença de todos e, em seguida, deu início

12

à reunião. Fora solicitado a inclusão de um sexto ponto de pauta: a apreciação da prorrogação de

13

prazo de conclusão de curso do aluno Ivanildo dos Santos, o que foi aprovado por unanimidade.

14

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

15

(2020) deste Colegiado; 3) Inclusão da aluna Vivia Milena Silva da conceição na comissão de mídias

16

e atualização dos membros; 4) Apreciação do parecer de processo de atividades complementares; 5)

17

Deliberação do afastamento para licença de capacitação da Profa. Edinéia Tavares Lopes; 6)

18

Apreciação da prorrogação de prazo de conclusão de curso do Aluno Ivanildo dos Santos e 7) O que

19

ocorrer. Primeiro item de pauta: Informes. O Primeiro informe foi dado pelo Professor João Paulo

20

que prestou informações sobre a disciplina de Pesquisa e Ensino em Química I. Mencionou que deseja

21

repetir as atividades do semestre anterior, oportunidade em que trouxe especialistas da área e os

22

trabalhos realizados pelos alunos foram apresentados e comentados. João Paulo também informa aos

23

orientadores presentes que vão ser feitos alguns ajustes nos horários para que todos possam estar

24

presentes e deixará para que o aluno entre em negociação com o orientador e busque esse especialista

25

(avaliador externo). Informou também que as datas das apresentações seriam 05, 12 e 19 de março.

26

Sobre o PIBID, o Professor João Paulo relata que na próxima quarta-feira haverá um almoço com os

27

colaboradores do projeto e logo após haverá uma reunião para discussão de melhorias e feedback

28

sobre os últimos 18 meses de PIBID. Ainda fazendo uso da palavra, João Paulo avisa sobre o envio

29

dos trabalhos dos colaboradores do PIBID, que tem um novo prazo, 31 de março de 2020, acreditando

30

ser possível a submissão dos trabalhos para o ENEQ. O segundo momento dos informes partiu da
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31

Professora Edinéia, que convida os colegas para assistirem os relatos de estágio, as apresentações se

32

darão no dia 23 de março de 2020. O Terceiro momento dos informes parte da professora Renata, que

33

avisa aos colegas sobre o caso da aluna que se utilizou de forma indevida da assinatura da Profa.

34

Edinéia, relata que a chamou para uma conversa, onde estavam presentes os professores Luciano,

35

Renata, Edinéia e o técnico Kadu. A aluna explicou a situação e alertou que outros alunos também

36

cometeram o mesmo erro. Seguindo com a fala da Profa. Renata, ela relata ter recebido uma posição

37

da Direção sobre a situação da turma de calouros, esclarece que estes participarão de reuniões com

38

psicólogos e psicopedagogos para que seja analisado o caso e realizar uma boa tomada de decisão

39

quanto ao assunto. Continuando nessa discussão do problema com a turma de calouros, o Professor

40

Marcelo não deu informe, mas sugere/reforça a ideia da utilização de uma oficina de design thinking,

41

que é ofertado pelo centro de empreendedorismo. Segundo ponto de pauta: Apreciação da Ata da

42

1ª Reunião Ordinária (2020) deste Colegiado. A Profa. Renata explanou que foi dada a

43

possibilidade para que os professores se manifestassem sobre alterações à ata, mas não houve. Dessa

44

forma, a docente abriu espaço para discussão da ata. Não havendo discussões, submeteu à votação do

45

Colegiado, sendo aprovada de forma unânime. Terceiro item de pauta: Inclusão da aluna Vivia

46

Milena Silva da Conceição na Comissão de Mídias e atualização dos membros. A Profa. Nirly

47

solicitou a alteração da portaria que nomeia os membros da Comissão de Mídias Digitais, a fim de

48

incluir a discente Vivia Milena Silva da Conceição, que vem auxiliando a Profa. Nirly com o

49

Instagram. Ademais, a docente requereu a atualização da portaria, tendo em vista a saída de alguns

50

de seus membros, a exemplo do bolsista Antonio Cardoso, que não está mais no DQCI. Dessa forma,

51

a Profa. Renata colocou em regime de votação a alteração e atualização da portaria nos moldes

52

solicitados, o que foi acatado de forma unânime pelos membros do Colegiado. Quarto item de

53

pauta: Apreciação do parecer de processo de atividades complementares. A Profa. Renata

54

informou que dois processos de atividades complementares chegaram ao Departamento, sendo eles:

55

o processo 23113.006457/2020-30, da aluna Amanda da Paixão Cruz Nascimento, Mat.

56

201320018782, cujo parecerista foi o Prof. Moacir dos Santos Andrade; e o processo

57

23113.066474/2019-61, do aluno Heitor Coutinho Lima, Mat. 201500008416, cujo parecerista foi o

58

Prof. Marcelo Leite. Em relação ao processo da aluna Amanda da Paixão, o Prof. Moacir foi de

59

parecer favorável à integralização, de acordo com a resolução de Nº 56/2010/CONEPE, dos 14

60

créditos, carga horária de 210 horas, frequência de 100% e eficiência igual a 10,0. O Prof. Marcelo,
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61

por sua vez, também foi de parecer favorável à integralização, de acordo com a resolução de Nº

62

56/2010/CONEPE, dos 14 créditos, carga horária de 210 horas, frequência de 100% e eficiência igual

63

a 10,0, do aluno Heitor Coutinho. Ato contínuo, a Profa. Renata colocou em regime de votação a

64

apreciação dos pareceres de atividades complementares, sendo aprovados de forma unânime. Quinto

65

item de pauta: Deliberação do afastamento para licença de capacitação da Profa. Edinéia

66

Tavares Lopes. A docente Edinéia Tavares Lopes solicitou ao DQCI a abertura de processo visando

67

obter o direito à licença-capacitação no período entre 04 de maio a 01 de agosto de 2020, conforme

68

disposições da Lei 8.112/90 e da Resolução n° 24/2019 CONSU. Para tal, enviou ao Departamento a

69

documentação necessária à instrução do seu processo, consoante o art. 15 da referida resolução.

70

Nesse sentido, a Profa. Renata informa que, após o seu requerimento, é atribuição do Colegiado do

71

curso deliberar: “(I) como serão supridos os encargos acadêmicos durante o período de afastamento,

72

(II) a relevância da ação de capacitação para a Unidade e para a UFS” (art. 15, III, Resolução 24/2019

73

CONSU). Destarte, no que se refere ao suprimento dos encargos acadêmicos durante o período de

74

afastamento (entre 04 de maio a 01 de agosto de 2020) a disciplina que seria ministrada pela Profa.

75

Edinéia durante o período de afastamento (2020.1) seria Estágio Supervisionado em Ensino de

76

Química IV (ESEQIV), a qual será ministrada pelos professores João Paulo Mendonça Lima e

77

Heloísa de Mello. Em relação à relevância da ação de capacitação para a Unidade e para a UFS, a

78

docente juntou documentação informando Carta Convite da Universidade Estadual de Campinas –

79

UNICAMP, bem como Carta de Intenção, na qual descreve que sua capacitação estará ligada ao

80

“Programa de Pós- Graduação em Antropologia Social (PPGAS/CERES-Unicamp), na linha de

81

pesquisa Antropologia e etnografia do conhecimento, vinculado ao grupo de pesquisa ‘Territórios e

82

populações tradicionais: políticas de reconhecimento, transformações classificatórias e demografia

83

das populações indígenas e afroamericanas’, desenvolvido ainda no âmbito das atividades do Centro

84

de Estudos Rurais (CERES)”. Ademais, a docente demonstrou aos membros do Colegiado que se

85

trata de uma capacitação de extrema importância, realizada em um Centro de Excelência e, portanto,

86

de grande contribuição ao desenvolvimento de suas atividades e, dessa forma, relevante também para

87

a sua unidade e para a UFS, estando alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências

88

relativas ao seu órgão de exercício ou de lotação, a sua carreira ou cargo efetivo, tendo em vista que

89

a Profa. Edinéia é docente da área de ensino e essa capacitação servirá de grande aperfeiçoamento às

90

suas atividades. Nesse diapasão, a Profa. Renata, Presidente do Colegiado, colocou em regime de
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91

votação o cumprimento dos requisitos constantes do art. 7°, § 1°, e art. 15, III, da Resolução 24/2019

92

CONSU, bem como a aprovação de sua licença-capacitação, conforme os demais requisitos desta

93

Resolução, sendo aprovado de forma unânime. Sexto item de pauta: Apreciação da prorrogação

94

de prazo de conclusão de curso do Aluno Ivanildo dos Santos. O aluno Ivanildo dos Santos (Mat.

95

201320018970) solicitou, por meio da abertura do processo tombado sob o número

96

23113.007529/2020-89, a prorrogação do prazo de conclusão do curso até o período 2020.1, tendo

97

em vista que o discente está com pendência da disciplina Física B (FISII0011). Ressalta-se que o

98

aluno já havia solicitado a prorrogação até o período 2019.2, no entanto, como havia a possibilidade

99

de prorrogação por até dois períodos, renovou a solicitação, a fim de possibilitar a conclusão do curso.

100

Dessa forma, após deliberação, a solicitação foi aprovada de forma unânime pelo Colegiado Sétimo

101

item de pauta: O que ocorrer. A Professora Heloísa pontua, em o que ocorrer, uma parceria feita

102

com a Professora Gracyanne do Departamento de Administração para com o Cine Cebola, em sua

103

disciplina de Iniciação Empresarial. O Professor Marcelo pontua a programação do Sarau sobre

104

empreendedorismo, que acontecerá no campus dia 20 de março de 2020. Nada mais havendo a tratar,

105

a Presidente do Colegiado, Profa. Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, agradeceu o comparecimento

106

dos demais, declarando encerrada a reunião, e para constar, eu, Kadú de Oliveira Cornélio, lavrei a

107

presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Campus Prof. Alberto

108

Carvalho, 02 de março de 2020.

