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1

Ata da 8ª Reunião do Conselho do Departamento de Química, realizada no dia 09 de novembro

2

de 2020.

3

Às quatorze horas do dia 09 de novembro 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): João Paulo Mendonça Lima,

7

Heloísa de Mello, Jane de Jesus da Silveira Moreira, Edinéia Tavares Lopes, Luciano Evangelista

8

Fraga, Moacir dos Santos Andrade, Nirly Araújo dos Reis, Victor Hugo Vitorino Sarmento e Valéria

9

Priscila de Barros. Também estiveram presentes a técnica Raquel Estevez Rocha e os representantes

10

discentes Rodrigo Alves dos Santos e Maria Indaiá Santos Bispo, além de seus suplentes, Maria

11

Itamara dos Santos e Marcela Santos de Freitas, como convidados. O prof. Marcelo Leite dos Santos,

12

a profa. Renata Cristina Kiatkoski Kaminski e a profa. Ivy Calandreli Nobre justificaram ausência. O

13

Prof. Luciano agradeceu a presença de todos e, em seguida, deu início à reunião. Fora solicitado pela

14

professora Edineia a participação da profa. Josefa Lisboa do departamento de Geografia para

15

apresentar, ao final da reunião, sua candidatura em chapa para a ADUFS, não havendo manifestação

16

contrária de nenhum dos presentes. Com isso, foram discutidos os seguintes pontos: 1) Informes; 2)

17

Apreciação da Ata da 7ª Reunião Ordinária (2020) deste Conselho; 3) Ad referendum de autorização

18

da ação de extensão “XII Encontro Estadual de Química: Inovação e Desafios em Química de

19

Alimentos”; 4) O que ocorrer. Primeiro item de pauta: Informes. A profa. Nirly informa sobre

20

atividades em parceria com a técnica Raquel para padronização e atualizações no Instagram, com o

21

intuito de manter uma estética e design mais profissional nas redes sociais do curso e sugere que as

22

postagens sugeridas pelos professores do departamento tentem manter essa padronização de cores e

23

formatos nas artes dos banners. O professor João Paulo informa que as atividades do PIBID já se

24

iniciaram desde o começo de outubro e avisa que na próxima reunião deste conselho incluirá como

25

ponto de pauta a apresentação do relatório do edital passado e a estrutura do novo projeto e abrirá

26

para discussão para propostas de aprimoramento do mesmo, bem como a possibilidade de parcerias

27

para este edital. Conclui relacionando as instituições de ensino beneficiadas pelo projeto e os

28

discentes participantes do projeto distribuídos nas mesmas. A técnica Raquel informa sobre os

29

problemas e soluções encontradas para atender as demandas de água destilada, enaltecendo a ajuda

30

oferecida pelo laboratório de biotecnologia e meio ambiente, de São Cristóvão, através do professor
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31

Roberto, diretor do CCET, que forneceu trinta litros de água destilada, prometendo ainda mais trinta

32

litros para a próxima semana. A professora Edineia informa do início das atividades do PROLICE,

33

com a contribuição das professoras Ivy e Heloísa, no núcleo de sua coordenação, agradecendo os

34

auxílios de todos que contribuem nos mais variados campos da atuação do projeto e informando sobre

35

o desempenho e andamento de atividades e palestras. O professor Luciano informa sobre a avaliação

36

de 4 estrelas na edição deste ano do Guia da Faculdade Estadão, parabenizando a toda a equipe de

37

colaboradores do departamento e do curso, incluindo os discentes, agradecendo o empenho. Para

38

concluir, informa também que já está aberto preenchimento dos PAD e confirma os voluntários da

39

reunião passada para avaliação dos mesmos. Segundo item de pauta: Apreciação da Ata da 7ª

40

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

41

para que os professores se manifestassem sobre alterações à ata, as quais foram registradas e

42

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

43

discussões, submeteu à votação do Conselho, sendo aprovada de forma unânime. Terceiro item de

44

pauta: Ad referendum de autorização da ação de extensão “XII Encontro Estadual de Química:

45

Inovação e Desafios em Química de Alimentos”. O professor Luciano divulga informações sobre

46

todo o processo, programação e calendário de realização do XII ENESQUIM, convidando a todos

47

para prestigiar a abertura e encerramento do evento. Também abriu espaço para comentários sobre os

48

projetos, porém não houve. Assim, submeteu a autorização desta ação de extensão à apreciação dos

49

membros do conselho, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Quarto item de pauta: O que

50

ocorrer. A professora Edineia, após autorização do conselho, convida para a reunião a professora

51

Josefa Lisboa do departamento de Geografia, que se apresenta e expôs sua candidatura a vice-diretora

52

da ADUFS, com o professor Romero Venâncio como presidente. Apresenta também o restante da

53

chapa, a qual a professora Edineia é convidada para constituir a diretoria cultural da ADUFS,

54

comentando sobre todo o trabalho que ela desenvolveu na área e nos movimentos relacionados. Em

55

seguida, ambas as professores expõem diversas razões e propostas, em busca de contar com o apoio

56

e reconhecimento deste departamento. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho, prof.

57

Luciano Evangelista Fraga, agradeceu o comparecimento dos demais, declarando encerrada a

58

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

59

aprovada, será assinada pelos presentes. Campus “Prof. Alberto Carvalho”, 09 de novembro de 2020.

