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1

Ata da 6ª Reunião do Conselho do Departamento de Química, realizada no dia 09 de setembro

2

de 2020.

3

Às quatorze horas do dia 09 de setembro de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente, através de

4

plataforma de videoconferência em meio informatizado pela internet, o Conselho do Departamento

5

de Química do Campus “Prof. Alberto Carvalho”, da Universidade Federal de Sergipe, no município

6

de Itabaiana – Sergipe. Estiveram presentes os (as) professores (as): Heloísa de Mello, Ivy Calandreli

7

Nobre, Jane de Jesus da Silveira Moreira, João Paulo Mendonça Lima, Edinéia Tavares Lopes,

8

Luciano Evangelista Fraga, Marcelo Leite dos Santos, Moacir dos Santos Andrade, Nirly Araújo dos

9

Reis, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski e Valéria Priscila de Barros. Também esteve presente a

10

técnica Raquel Estevez Rocha e os representantes discentes do conselho, os discentes Rodrigo Alves

11

dos Santos e Maria Indaiá Santos Bispo, além de seus suplentes, Maria Itamara dos Santos e Marcela

12

Santos de Freitas, como convidados. O professor Victor Hugo Vitorino Sarmento teve ausência

13

justificada por estar de férias. O Prof. Luciano agradeceu a presença de todos e, em seguida, deu

14

início à reunião. Fora solicitado pelo professor a retirada do terceiro ponto de pauta, da retificação do

15

calendário de reuniões ordinárias do Conselho e Colegiado do DQCI para o ano de 2020, pois no

16

momento ainda não havia a publicação da portaria com o calendário acadêmico para dar base à

17

referida retificação. Ademais, foram discutidos os seguintes pontos: 1) Informes; 2) Apreciação da

18

Ata da 5ª Reunião Ordinária (2020) deste Conselho; 3) O que ocorrer. Primeiro item de pauta:

19

Informes. O professor João Paulo informa que foram realizadas as entrevistas com os candidatos a

20

supervisor do PIBID e que o resultado preliminar está pronto para divulgação no dia seguinte a esta

21

reunião, e agradece às professoras Nirly e Heloísa, convidadas a participar da banca examinadora

22

deste processo, pela contribuição. A professora Nirly informa a finalização do primeiro ciclo das lives

23

do departamento, de iniciativa da comissão de mídias digitais, e que espera continuar o projeto após

24

o reinicio do semestre letivo. Também informa que vídeos de trabalhos feitos por discentes de

25

algumas disciplinas no período letivo especial também estão sendo divulgados nas mídias digitais do

26

curso, como o Instagram e o Youtube. Houve também o informe das inscrições do programa de apoio

27

pedagógico que estão abertas, dando detalhes sobre o mesmo e como está sendo feita a divulgação.

28

A professora Jane aproveitou para parabenizar a iniciativa da comissão, liderada pela professora Nirly,

29

e também sugerir a publicação de uma live com o objetivo de ajudar na compreensão dos estudantes

30

sobre as ferramentas digitais a serem utilizadas no ensino a distância que será empregado no próximo
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31

semestre letivo. Em seguida, a professora Edineia informa que no edital do programa de apoio

32

pedagógico não foi incluída a escolha que foi dada ao departamento no projeto, se o programa seria

33

dirigido aos alunos com mais ou menos da metade do curso, contudo a professora Nirly foi informada

34

por e-mail pela PROGRAD que já que não consta no edital tal restrição, que fica subentendido que o

35

período cursado pelo discente não teria influência e todos podem participar. A professora Edineia

36

acredita que a falta dessa restrição pode causar interferências no processo. Após isso, o professor

37

Marcelo informa que vai fazer uma visita técnica on-line pelo instituto Estre ao aterro sanitário na

38

cidade de Rosário do Catete às 14 horas do dia 17 de setembro do ano corrente, e convida a todos

39

para participar, além de solicitar divulgação entre os discentes. Por fim, o professor Luciano aproveita

40

para dar as boas-vindas aos novos representantes discentes e convidar seus suplentes para participar

41

das reuniões também, e logo após informa que o departamento fez solicitação de equipamentos de

42

acessibilidade, como cadeira de rodas; informa também sobre os problemas com marcação de férias

43

e dá sugestões do que fazer para contornar as dificuldades. Segundo item de pauta: Apreciação da

44

Ata da 5ª Reunião Ordinária (2020) deste Conselho. O Prof. Luciano esclareceu que foi dada a

45

oportunidade para que os professores se manifestassem sobre alterações à ata, porém não houve.

46

Dessa forma, o coordenador abriu espaço para discussão da ata. Não havendo discussões, submeteu

47

à votação do Conselho, sendo aprovada de forma unânime. Terceiro item de pauta: O que ocorrer.

48

Não houve o que ocorrer. Nada mais havendo a tratar, a Vice Presidente do Conselho, Profa. Jane

49

Silveira Moreira, agradeceu o comparecimento dos demais, declarando encerrada a reunião, e para

50

constar, eu, David Issao Fonseca Almeida, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será

51

assinada pelos presentes. Campus “Prof. Alberto Carvalho”, 09 de setembro de 2020.

