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Às quatorze horas do dia dezoito de janeiro de dois mil e vinte um, iniciou-se, virtualmente, através de
plataforma de videoconferência pela internet, a reunião ordinária do Conselho do Departamento de
Química do campus “Prof. Alberto Carvalho”, da Universidade Federal de Sergipe, no município de
Itabaiana – Sergipe, com a presença dos Conselheiros Edinéia Tavares Lopes, Heloísa de Mello, Ivy
Calandreli Nobre, Jane de Jesus da Silveira Moreira, João Paulo Mendonça Lima, Marcelo Leite dos
Santos, Moacir dos Santos Andrade, Nirly Araújo dos Reis, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, Valéria
Priscila de Barros e Victor Hugo Vitorino Sarmento, sob a presidência do Chefe do departamento, o
professor Luciano Evangelista Fraga. Presentes, também, a Conselheira Raquel Estevez Rocha,
representante do corpo técnico, e as Conselheiras Maria Itamara dos Santos e Maria Indaiá Santos
Bispo, como representantes discentes, além da suplente, Marcela Santos de Freitas, como convidada.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro Rodrigo Alves dos Santos, representante discente. O Senhor
Presidente saudou a todos e deu início à reunião. Foram discutidos os seguintes pontos: 1) Informes;
2) Apreciação da ata da nona Reunião Ordinária de dois mil e vinte deste Conselho; 3) Solicitação da
abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de Professor Substituto para a matéria
de ensino de Físico-Química; 4) Validação do relatório da ação de extensão: “VI SEMAC - 29º
EIC/CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO - GERENCIAMENTO DE REFERÊNCIAS MENDELEY”; 5)
Validação do relatório da ação de extensão: “Curso Prático de Organização, Apresentação e
Tratamento de Dados Científicos”; 6) Ad Referendum de autorização da ação de extensão: “I Simpósio
Interdisciplinar em Ciências Naturais”; 7) Encaminhamentos do VI SEPEDOQUI; 8) Preenchimento de
informações no site do curso (sistema de gestão do curso); 9) O que ocorrer. Primeiro item de pauta:
Informes. O Conselheiro João Paulo informou sobre a aprovação do Projeto de Formação Continuada,
junto com a professora Nirly e parceria com o Departamento de Química de São Cristóvão, com o título
“Protagonismo docente na construção de propostas metodológicas para o ensino de Química com base
no currículo do estado de Sergipe” e sobre as condições requeridas por eles que favorecem a
graduação de Química em Itabaiana, neste projeto. Informa também sobre a disponibilização de
recursos pela FAPITEC e SEDUC-SE para financiar bolsas, custeio e material permanente do projeto
para o edital nº 05/2019/CNPQ (Ciência na Escola) intitulado “Laboratório interativo de Química:
possibilidade de articulação entre oficinas de experimentos e feiras de ciências no agreste de Sergipe”
e submetido pela professora Nirly e ele no final da escola de verão do ENESQUIM 2019. O
financiamento obtido corresponde a um terço do que foi solicitado no projeto, mas concorda que a
execução do projeto é válida. A proposta de execução tem prazo de vinte e quatro meses e o professor
informa que já entrou em contato para obter mais informações. Também apresentou suas pretensões
com o projeto como revitalizar o espaço do laboratório de química na Escola Murilo Braga e realizar a
primeira feira de ciências do agreste e sertão no campus de Itabaiana, na perspectiva de captar alunos
para o curso. O Conselheiro Victor, reforça sobre memorando do DELIB enviado por e-mail acerca do
edital de Cooperação franco-brasileira para participação francesa em eventos científicos no Nordeste
do Brasil, dando detalhes sobre as propostas e condições do edital, para os interessados. Segundo item
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de pauta: Apreciação da ata da nona Reunião Ordinária de dois mil e vinte deste Conselho. O Senhor
Presidente esclareceu que foi dada a oportunidade para que os Conselheiros se manifestassem sobre
alterações à ata, as quais foram registradas e documentadas. Dessa forma, a chefia abriu espaço para
discussão e submeteu a mesma à votação. Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou a ata.
Terceiro item de pauta: solicitação da abertura de processo seletivo simplificado para a contratação
de Professor Substituto para a matéria de ensino de Físico-Química. Tendo em vista a nomeação do
professor Victor Hugo à direção deste campus, a chefia do departamento trouxe esta solicitação frente
a necessidade de docente para substituir as atividades dele no departamento, de acordo com a
resolução que trata da abertura deste processo seletivo simplificado (RESOLUÇÃO Nº
35/2016/CONSU). Em seguida, o senhor presidente apresentou a planilha de solicitação de professor
substituto aos presentes, que foi preenchida e apreciada por decisão deste Conselho. A planilha
contém informações necessárias já preenchidas para abertura da solicitação, entre elas dados sobre
as disciplinas atribuídas ao professor substituto e justificativa para a solicitação do mesmo. Foi dado
espaço para discussão e houve diversas sugestões. Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou, para
o edital de abertura do processo seletivo simplificado, o prof. Marcelo Leite dos Santos para Presidente
da banca examinadora, que será composta também pelas professoras Jane de Jesus da Silveira
Moreira, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski e Valéria Priscila de Barros, como suplente. Além disso,
aprovou também a Titulação de Doutorado, com regime de trabalho de vinte horas, para a matéria de
ensino de Físico-Química e o ponto para seleção “Equilíbrio Químico em Soluções”, como dados para
o edital, conforme constam na planilha que será anexada à abertura do processo. Quarto item de
pauta: Validação do relatório da ação de extensão: “VI SEMAC - 29º EIC/CAMPUS PROF. ALBERTO
CARVALHO - GERENCIAMENTO DE REFERÊNCIAS MENDELEY”. O conselheiro Victor esclarece que este
relatório se refere a uma atividade do vigésimo nono encontro de iniciação científica que fora realizado
em dois mil e dezoito e estava pendente de entrega para homologação pela chefia do departamento.
Decisão: O Conselho, à unanimidade, validou o relatório. Quinto item de pauta: Validação do relatório
da ação de extensão: “Curso Prático de Organização, Apresentação e Tratamento de Dados
Científicos”. O conselheiro Victor esclarece que este relatório, como o anterior, se refere a uma
atividade de iniciação científica e estava pendente de entrega para homologação pela chefia do
departamento. Decisão: O Conselho, à unanimidade, validou o relatório. Sexto item de pauta: Ad
Referendum de autorização da ação de extensão: “I Simpósio Interdisciplinar em Ciências Naturais”.
O conselheiro Victor informa que a ação é um evento do Programa de Pós Graduação em Ciências
Naturais (PPGCN) deste Campus organizado pelos alunos e coordenado pelo professor. Em seguida,
deu detalhes do evento que ocorrerá em fevereiro para que os interessados possam se inscrever.
Decisão: O Conselho, à unanimidade, autorizou a ação de extensão. Sétimo item de pauta:
Encaminhamentos do VI SEPEDOQUI. O conselheiro Victor descreve sobre suas atividades desde a
designação como coordenador do SEPEDOQUI, mas alerta sobre a urgência de algumas definições que
faltam ser decididas até o prazo para abertura das inscrições, o qual está curto. Dessa forma, ele
apresenta algumas sugestões para definição das datas, da duração, do formato do evento e como
encaixá-lo no calendário acadêmico, para que se discuta e se some às propostas dos demais
conselheiros nesta reunião. Decisão: O Conselho, à unanimidade, decidiu: realizar o evento entre os
dias nove e treze de fevereiro; dividir as atividades do evento, que será realizado com apresentações
remotas, sendo os trabalhos de forma assíncrona e, de forma síncrona, os estágios e trabalhos de
conclusão de curso (TCC); concentrar as apresentações síncronas em menos dias, nos dias onze, doze
e treze de fevereiro; apresentações síncronas poderão ocorrer de forma simultânea, à tarde e à noite
da quinta e da sexta, em atenção para que apresentações não choquem com horários de aula do
calendário; a professora Edineia apresentará estágios no sábado de manhã e a professora Nirly na
quinta-feira; apresentações assíncronas ficam disponibilizadas para serem assistidas. Oitavo item de
pauta: Preenchimento de informações no site do curso (sistema de gestão do curso). O senhor
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presidente explicou como funciona a alimentação dos sítios oficiais do curso utilizando o sistema
eletrônico da universidade e chamou atenção a uma área do site da graduação onde essa alimentação
não é feita pelo próprio departamento, mas por outro setor da universidade. Também esclarece a
necessidade de transparência e organização do sítio do curso. Tendo em vista o descrito, o professor
pede sugestão aos conselheiros sobre como caracterizar o sistema de gestão de curso para que o site
seja alimentado com essa informação, todavia nenhum dos presentes tinha conhecimento sobre
qualquer documentação que fosse capaz de descrever esse sistema. De qualquer forma, o conselheiro
Marcelo alertou sobre a importância de documentar o processo de gestão administrativa do
departamento e sugeriu que num momento oportuno fosse designada comissão objetivando a criação
de um projeto de gestão estruturado, justificado pela necessidade de se nortear a atuação das gestões
futuras e evitar o retrabalho na em cada transição de coordenadores no curso. Decisão: o senhor
Presidente resolveu buscar entendimento especificamente sobre o preenchimento da seção no sítio
do curso na internet através de pesquisa e consulta e pautar a criação de uma comissão para o projeto
de gestão num momento oportuno. Nono item de pauta: O que ocorrer. Não houve o que ocorrer.
Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho, professor Luciano Evangelista Fraga, agradeceu
o comparecimento dos demais, declarando encerrada a reunião, e para constar, eu, David Issao
Fonseca Almeida, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
Campus “Prof. Alberto Carvalho”, dezoito de janeiro de dois mil e vinte um.
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