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1

Ata da 1ª Reunião do Conselho do Departamento de Química, realizada no dia 04 de maio de

2

2020.

3

Às quatorze horas do dia 04 de maio de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente, através de

4

plataforma de videoconferência, o Conselho do Departamento de Química do Campus “Prof.

5

Alberto Carvalho”, da Universidade Federal de Sergipe, no município de Itabaiana – Sergipe.

6

Estiveram presentes os (as) professores (as): Heloísa de Mello, 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 estiveram presentes: a técnica

10

Raquel Estevez Rocha, bem como o representante discente: Heitor Coutinho Lima. A Profa. Edinéia

11

Tavares Lopes não pôde participar da reunião e apresentou justificativa. A Profa. Renata agradeceu

12

a presença de todos e, em seguida, deu início à reunião. Foram discutidos os seguintes pontos: 1)

13

Informes; 2) Apreciação da Ata da 2ª Reunião Ordinária (2020) deste Conselho; 3) Prestação de

14

contas do último SEPEDOQUI; 4) Indicação de um coordenador para o próximo SEPEDOQUI; 5)

15

O que ocorrer. Primeiro item de pauta: Informes. O Prof. João Paulo informou em relação aos

16

trabalhos dos bolsistas do PIBID, mencionando que foram produzidos 12 trabalhos em forma de

17

artigo, e 9 trabalhos foram submetidos ao ENEQ, dessa forma, o professor parabenizou o grupo e

18

agradeceu pela parceria. O Prof. Luciano ratificou a suspensão do ENESQUIM até que o calendário

19

seja definido e esclareceu que, quando for definido o novo calendário, irá solicitar uma reunião para

20

redefinir a data de realização do evento ou, caso não seja possível, até mesmo a indicação da não

21

realização do ENESQUIM, a depender da conjectura causada pela pandemia. O docente informou

22

também sobre a campanha de doação de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza que está

23

sendo organizada pelo Campus e explicou que, ao longo dessa semana, deve estar sendo publicado

24

o planejamento dessa ação, conforme foi informado pelo Prof. Marcelo Mendes. A Profa. Renata

25

informou que, seguindo orientações da Direção, pediu a opinião dos pares em relação à

26

possibilidade de se iniciar o semestre letivo de maneira remota, e a maioria, ou talvez todos os

27

docentes, haviam concordado que

28

tecnologias de informação e comunicação, que ainda é bastante precária, bem como pela natureza

29

prática de algumas disciplinas. A Coordenadora também ressaltou que não é possível realizar a

30

alteração das férias, conforme determinação da UFS. Segundo ponto de pauta: Apreciação da Ata

não seria viável pela condição de acesso dos alunos às
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31

da 2ª Reunião Ordinária (2020) deste Conselho. A Profa. Renata explanou que foi dada a

32

possibilidade para que os professores se manifestassem sobre alterações à ata com antecedência, e o

33

Prof. João Paulo solicitou alterações, que já foram realizadas. Dessa forma, a docente abriu espaço

34

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

35

de forma unânime. Terceiro item de pauta: Prestação de contas do último SEPEDOQUI. A

36

Profa. Ivy informou que enviou por e-mail o relatório de prestação de contas. A docente esclareceu

37

que não houve muitos gastos, mas ressaltou que conseguiu um patrocínio do Colégio Nota 10, no

38

valor de R$ 222,00, com isso foram adquiridos diversos materiais para utilização no evento, os

39

quais foram discriminados no relatório enviado ao e-mail, esclarecendo que o saldo negativo que

40

acabou restando foi quitado pela própria docente. Quarto item de pauta: Indicação de um

41

coordenador para o próximo SEPEDOQUI. A Profa. Renata explicou a necessidade de se

42

escolher o coordenador do próximo SEPEDOQUI, a fim de que se possa analisar de forma mais

43

profunda a possibilidade de realização do evento, bem como a possível data, tendo em vista a

44

conjectura causada pela pandemia. Após deliberações, o Prof. Victor manifestou interesse em

45

coordenar o evento. Submetido à votação do Conselho, o nome do Prof. Victor foi aprovado de

46

forma unânime. Quinto item de pauta: O que ocorrer. A Profa. Renata informou sobre o

47

envolvimento do DQCI, juntamente com o PPGCN, na produção de álcool glicerinado e álcool em

48

gel para as prefeituras da região, tais como Ribeirópolis, Campo do Brito, Itabaiana, e para diversos

49

órgãos tais como a Polícia Rodoviária Federal. A coordenadora ressaltou que, caso alguém tenha

50

conhecimento de mais algum órgão que esteja necessitando dessa produção de álcool, o contato é

51

através do e-mail da Direção, e necessita especificar quantos litros têm necessidade e de que forma

52

o órgão vai auxiliar na produção. Renata esclareceu que, para essa produção, até o momento, a UFS

53

doou uma quantidade imensa de álcool juntamente com a secretaria de saúde de Itabaiana, São

54

Cristóvão doou peróxido, e muita da glicerina utilizada veio do DBCI, dentre outras doações. A

55

docente ressaltou que nesse período da pandemia o telefone do Departamento está funcionando

56

normalmente, sendo direcionado ao celular do técnico Kadú, entretanto, durante o mês de abril o

57

servidor tirou férias por 15 dias, e o celular cadastrado foi o da coordenadora e, nesse período,

58

houve uma ligação perguntando pela Profa. Ana Paula. Questionados acerca dessa ligação, os

59

demais membros não souberam informar sobre. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do

60

Conselho, Profa. Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, agradeceu o comparecimento dos demais,
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61

declarando encerrada a reunião, e para constar, eu, Kadú de Oliveira Cornélio, lavrei a presente ata,

62

que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Campus “Prof. Alberto Carvalho”, 04

63

de maio de 2020.

