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1

Ata da 3ª Reunião do Colegiado do Departamento de Química, realizada no dia 04 de maio de

2

2020.

3

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

4

através de plataforma de videoconferência, o Colegiado do Departamento de Química do Campus

5

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

6

Estiveram presentes os (as) professores (as): Luciano Evangelista Fraga, Marcelo Leite dos Santos,

7

Moacir dos Santos Andrade, Rafael Neves Almeida, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, Valéria

8

Priscila de Barros e Victor Hugo Vitorino Sarmento. Também esteve presente o representante

9

discente Heitor Coutinho Lima. Bem como, na qualidade de convidados (as), os (as) professores

10

(as): Ivy Calandreli Nobre, Heloísa de Mello, Jane de Jesus da Silveira Moreira, João Paulo

11

Mendonça Lima e Nirly Araújo dos Reis. A Profa. Edinéia Tavares Lopes não pôde participar da

12

reunião e apresentou justificativa. A Profa. Renata agradeceu a presença de todos e, antes de dar

13

início à reunião, colocou em apreciação, a pedido do representante discente Heitor, como quinto

14

item de pauta, a inclusão do seguinte ponto: “Criação das turmas de Química dos Compostos

15

Orgânicos I e Biomoléculas, ambas no contra turno”, sendo o pedido aceito de forma unânime.

16

Dessa forma, foram discutidos os seguintes pontos de pauta: 1) Informes; 2) Apreciação da Ata da

17

2ª Reunião Ordinária (2020) deste Colegiado; 3) Apreciação dos Ad referendum de aprovação das

18

ações de extensão: "Coral Ufs Itabaiana", "CineCebola 2020-Identidades Contemporâneas", "II

19

Sarau Empreendedor do Campus de Itabaiana", "Ciências Agrárias nas Escolas", "Projeto Político

20

Pedagógico das escolas quilombolas de Sergipe: fundamentos inciais", "VII Semana da Biologia de

21

Itabaiana", "Questões metodológicas do ensino de Ciências e possíveis aproximações com a Base

22

Nacional Comum Curricular"; 4) Definição sobre, na reforma do PPC, continuar atendendo a

23

resolução CNE/CP de 2015 ou adequar à resolução CNE/CP 2019, conforme orientação relatório do

24

DEAPE de 16 de abril de 2020; 5) Criação das turmas de Química dos Compostos Orgânicos I e

25

Biomoléculas, ambas no contra turno; 6) O que ocorrer. Primeiro item de pauta: Informes. O

26

primeiro informe partiu do representante discente Heitor, que ressaltou a realização de uma reunião

27

com todos os representantes discentes do Campus para tratar dos acontecimentos políticos e sobre a

28

situação da Universidade na atual conjuntura. A Profa. Renata sugeriu como ponto de pauta dessa

29

reunião que será realizada a discussão sobre a questão das aulas remotas. O segundo informe veio

30

do Prof. João Paulo, que ressaltou o resultado preliminar da avaliação do PIBID, e a UFS ficou na
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31

posição geral de 73, dentre 267 Instituições que foram habilitadas, o docente ressaltou que é uma

32

boa posição, sendo uma boa notícia para a Instituição. O professor ressaltou, entretanto, que outros

33

projetos foram aprovados, dentre os quais o IFS e a PIO X, o que poderá ocasionar na diminuição

34

de Bolsas para a UFS. O Prof. Luciano sugeriu ao discente Heitor, como outro ponto de discussão

35

da reunião com os representantes, como os alunos poderiam contribuir pensando na possibilidade de

36

retorno gradual das atividades presenciais, de que forma os alunos poderiam auxiliar na prevenção

37

ao contágio da COVID-19. Dessa forma, o discente se prontificou em levar a discussão aos demais.

38

Segundo item de pauta: Apreciação da Ata da 2ª Reunião Ordinária (2020) deste Colegiado. A

39

Profa. Renata explanou que foi dada a possibilidade para que os professores se manifestassem sobre

40

alterações à ata, mas não houve. Dessa forma, a docente abriu espaço para discussão da ata. Não

41

havendo discussões, submeteu à votação do Colegiado, sendo aprovada de forma unânime. Terceiro

42

item de pauta: Apreciação dos Ad referendum de aprovação das ações de extensão: "Coral Ufs

43

Itabaiana", "CineCebola 2020-Identidades Contemporâneas", "II Sarau Empreendedor do

44

Campus de Itabaiana", "Ciências Agrárias nas Escolas", "Projeto Político Pedagógico das

45

escolas quilombolas de Sergipe: fundamentos inciais", "VII Semana da Biologia de

46

Itabaiana", "Questões metodológicas do ensino de Ciências e possíveis aproximações com a

47

Base Nacional Comum Curricular". A Profa. Renata abriu espaço para discussão das ações, mas

48

não houve discussão. Em seguida, submeteu à votação do Colegiado, sendo aprovada de forma

49

unânime. Quarto item de pauta: Definição sobre, na reforma do PPC, continuar atendendo a

50

resolução CNE/CP de 2015 ou adequar a resolução CNE/CP 2019, conforme orientação

51

relatório do DEAPE de 16 de abril de 2020. Após manifestações dos docentes, chegou-se ao

52

denominador comum de que não faria sentido seguir uma resolução que já foi revogada (CNE/CP

53

de 2015). E nesse sentido, visando organizar os trabalhos de reforma do PPC, foram definidos três

54

grupos de trabalho: o primeiro grupo para adequar a carga horária de extensão e da Física à

55

resolução de 2015, além de outras pendências, composto pelos Profs. Renata e Luciano; um

56

segundo grupo, responsável por estudar a BNCC, a fim de auxiliar no entendimento da nova

57

resolução CNE/CP 2019, composto por: Nirly, Moacir e Ivy; e o terceiro e último grupo,

58

responsável pela adequação do PPC à Resolução CNE/CP 2019, composto pelos pelos Profs:

59

Heloísa, João Paulo, Jane e Luciano. Além disso, restou definida a próxima reunião do NDE para o

60

dia 25/05/2020, às 14:00 horas, a fim de serem discutidas as propostas de encaminhamento nessa
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61

reunião. Por fim, conforme já havia sinalizado, o Colegiado

aprovou de forma unânime, a

62

submissão do novo PPC, em sua reforma, às regras da Resolução CNE/CP 2019. Quinto item de

63

pauta: Criação das turmas de Química dos Compostos Orgânicos I e Biomoléculas, ambas no

64

contra turno. O representante discente Heitor mencionou que possui as listas com os nomes e o

65

quantitativo de solicitantes dessas turmas e afirmou que pode disponibilizá-las aos professores da

66

área, sendo 14 alunos para Química dos Compostos Orgânicos I, e 7 para Biomoléculas. O Prof.

67

Moacir informou que está disponível para ministrar Orgânica I, com a única ressalva que fosse

68

realizada no contra turno, tendo em vista que a disciplina não é do período, preferencialmente das

69

13:00 às 15:00 horas. A Profa. Heloísa disponibilizou-se em ministrar Biomoléculas

70

alternativamente, nos seguintes dias: terça, quarta ou sexta, também no contra turno,

71

preferencialmente das 13:00 às 15:00 horas. Em seguida, a Profa. Renata colocou em votação a

72

criação das turmas, sendo aprovada de forma unânime. Sexto item de pauta: O que ocorrer. O

73

Prof. Luciano pediu para informar mais uma vez que o Prof. Victor está com dificuldade de acesso à

74

internet e por isso não consegue aparecer na reunião virtual. Nada mais havendo a tratar, a

75

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

76

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

77

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

78

Carvalho”, 04 de maio de 2020.

