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Às quatorze horas e trinta minutos do primeiro dia de fevereiro de dois mil e vinte um, iniciou-se,
virtualmente, através de plataforma de videoconferência pela internet, a reunião ordinária do
Conselho Colegiado do curso de graduação em Química do campus “Professor Alberto Carvalho”, da
Universidade Federal de Sergipe, no município de Itabaiana – Sergipe, com a presença dos Conselheiros
Rafael Neves Almeida, Heloísa de Mello, Nirly Araújo dos Reis, Victor Hugo Vitorino Sarmento, Marcelo
Leite dos Santos, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, além das Conselheiras Maria Itamara dos Santos
e Marcela Santos de Freitas, como representantes discentes, sob a presidência do Coordenador, o
professor Luciano Evangelista Fraga. Presentes, também, na qualidade de convidadas, as professoras
Edinéia Tavares Lopes, Valéria Priscila de Barros, Jane de Jesus da Silveira Moreira, Ivy Calandreli Nobre
e o professor João Paulo Mendonça Lima; também como convidada, esteve presente os discentes
Maria Indaiá Santos Bispo e Rodrigo Alves dos Santos. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Moacir
dos Santos Andrade. O Senhor Presidente saudou os membros do conselho e deu início à reunião.
Foram discutidos os seguintes pontos: 1) Informes; 2) Apreciação da ata da Primeira Reunião Ordinária
de dois mil e vinte um deste Conselho; 3) Aprovação de Bancas de Trabalho de Conclusão de Curso período 2020.1; 4) Apreciação do parecer de Atividades Complementares sob processo de Nº
23113.001483/2021-77; 5) Apreciação do parecer de Atividades Complementares sob processo de Nº
23113.002080/2021-60; 6) Apreciação sobre a oferta de componentes curriculares com carga horaria
prática para 2020.2; 7) O que ocorrer. Primeiro item de pauta: Informes. O professor João Paulo
informou que recebeu o termo de outorga da FAPTEC do projeto “Ciência na Escola” o que indica que
os recursos serão recebidos para tocar este e que vai tentar vincular algumas ações do que se precisa
fazer com o PIBID e que haverá uma discussão em breve neste sentido entre os professores envolvidos
nestes projetos. O Conselheiro Luciano informou sobre a resposta da PGE ao memorando com a dúvida
sobre a dúvida da última reunião sobre recondução na presidência do Núcleo Docente Estruturante,
esclarecendo, portanto, que não há restrição quanto a isso, podendo ser feita inúmeras vezes. Segundo
item de pauta: Apreciação da ata da Primeira Reunião Ordinária de dois mil e vinte um 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: Aprovação de Bancas de Trabalho de Conclusão
de Curso - período 2020.1. O professor João Paulo apresentou ao colegiado uma tabela com
informações sobre as defesas de trabalhos de conclusão de curso de onze discentes, contendo os
nomes dos mesmos, o título de seus trabalhos, orientadores e coorientadores de cada, a composição
de suas bancas examinadoras e as datas e horários. As apresentações dos trabalhos se darão de forma
remota, pela internet, nos dias dois, onze e doze de fevereiro do ano corrente, nos mais variados
horários durante esses dias, evitando, quando possível, choque de horário entre as mesmas. O
professor avisou também que vai incluir na tabela os endereços na internet das salas virtuais que serão
criadas pelos orientadores para as apresentações. Concluída a mostra e descrição das bancas
examinadoras do professor, o Senhor Presidente abriu espaço para discussão sobre as mesmas.
Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou as bancas examinadoras para o período. Quarto item
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de pauta: Apreciação do parecer de Atividades Complementares sob processo de Nº
23113.001483/2021-77. O relator do processo, professor Luciano Evangelista Fraga, apresentou
parecer favorável à concessão das Atividades Complementares da discente TAMAR ANDRESSA
OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, conforme pedido apresentado no processo, de acordo com a documentação
comprobatória e normas vigentes na Resolução Nº 56/2010/CONEPE, e para tal, recomendou a
integralização das duzentos e dez horas (quatorze créditos) com nota dez e frequência de cem por
cento. Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou o parecer. Quinto item de pauta: Apreciação do
parecer de Atividades Complementares sob processo de Nº 23113.002080/2021-60. O relator do
processo, professor Luciano Evangelista Fraga, apresentou parecer favorável à concessão das
Atividades Complementares da discente JOYCE DOS SANTOS, conforme pedido apresentado no
processo, de acordo com a documentação comprobatória e normas vigentes na Resolução Nº
56/2010/CONEPE, e para tal, recomendou a integralização das duzentos e dez horas (quatorze
créditos) com nota dez e frequência de cem por cento. Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou
o parecer. Sexto item de pauta: Apreciação sobre a oferta de componentes curriculares com carga
horaria prática para 2020.2. A coordenação do curso, tendo em vista a necessidade de disciplinas com
conteúdo prático, exclusiva ou parcialmente, que não puderam ser ofertadas no período que se
encerra, solicitou a pauta por entender a importância de se discutir a possibilidade de oferta de
disciplinas práticas no próximo período e como as mesmas poderiam ser executadas. O coordenador
informou que foi realizada uma reunião com os técnicos onde se foram discutidas algumas formas de
ofertar disciplinas práticas atentando às normas de biossegurança. A ideia proposta pela coordenação,
inicialmente para a disciplina de Química Analítica, de carga horária prática, seria ofertar aulas
gravadas, com o docente fisicamente no laboratório e com apoio do técnico, realizando os
experimentos do dia de aula, explicando as situações, filmando-se tudo para disponibilizar como aula
remota. Porém, há ainda outras disciplinas práticas com oferta para o próximo período, tema este que
o Senhor Presidente do conselho abre para discussão. A Conselheira Renata concordou com a ideia de
oferta proposta pela coordenação e entende ser possível aplica-la na disciplina de Química
Experimental, com a concordância dos técnicos. Alertou para dificuldades para realizar a avaliação dos
alunos, nesse formato, já que esta é feita dentro do laboratório, percebendo como os mesmos fazem
o manuseio da vidraria, problema este que pode se arrastar para as disciplinas posteriores, que exigem
uma certa prática. O Conselheiro Marcelo faz uma breve explicação de como funciona o componente
prático da disciplina “Físico-Química 1” e os objetivos dos experimentos, apresentando algumas
dificuldades na impossibilidade de interação em tempo real no formato remoto, nesta disciplina,
contudo acredita que apesar de não ser ideal, vai ser possível cumprir o objetivo da disciplina e não vai
ser um problema apresentar os experimentos por ensino remoto. O professor acrescenta que por não
haver necessidade de instrumentação nessa disciplina, é possível que não haja a necessidade do auxílio
do técnico, mas quando preciso, poderá solicitar o auxílio técnico e agendar. A Conselheira Nirly
manifestou interesse na proposta apresentada pois também ofertará disciplina com carga horária
prática e, caso necessário, solicitará auxílio técnico para uso do laboratório. Citou também que
encontrou online aulas práticas de uma Instituição Federal gravadas em laboratório com auxílio de
técnicos e que poderia disponibilizar o link para os presentes. A professora Jane alertou que, apesar de
não ser o ideal, e talvez até prejudicial, os alunos não executarem os experimentos nesse formato
proposto, acredita que será maior o malefício se represar os alunos nessas disciplinas podendo
aumentar os índices de desistência. Ela propôs também a oferta de minicursos ou oficinas no futuro,
quando possível o retorno presencial, para compensar o que não foi praticado ou avaliado durante
estes períodos de exceção, na tentativa de mitigar a falta da prática no manuseio, pelos discentes,
durante as disciplinas práticas de entrada, pensando numa forma de incentivo para que, aqueles que
não possuem essas experiências necessárias para os períodos posteriores do curso, sintam-se
compelidos a se certificarem nessas práticas experimentais tão necessárias para o desenvolvimento. A
professora Valéria concordou com a ideia proposta pela professora Jane e complementou com algumas
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ideias de como a mesma poderia ser executada no futuro, já que nem se sabe quando será possível a
retomada presencial. Sétimo item de pauta: O que ocorrer. A Conselheira Heloísa lembrou aos
professores da físico-química da necessidade da discussão dos dados do desempenho acadêmico da
área para incluir no relatório do NDE e pediu por gentileza que enviassem algo por inscrito,
preferivelmente, ou apresentassem na próxima reunião. O Conselheiro Marcelo pediu desculpas à
professora Heloísa e justificou a pendência da solicitação, combinando com a mesma o envio do que
foi solicitado. A professora Valéria solicitou ao Senhor Presidente deste conselho que na próxima
reunião de Coordenação de Curso abrisse discussão sobre a regularização do calendário do curso, já
que se especula que o ensino remoto continue ainda por mais alguns semestres e ela está otimista na
oportunidade advinda desta situação para que se regularize o calendário, trazendo a entrada do curso
junto com São Cristóvão. A Conselheira Itamara apresentou dúvidas de algumas discentes sobre a
implementação do PPC, que foram colocadas em discussão e esclarecidas, no que possível, pela
coordenação. Na discussão os professores alertaram sobre o perigo de alunos que não são regulares
deixarem certas matérias básicas ou intermediárias para os últimos semestres e a possibilidade de as
mesmas adquirirem requisitos em transições de PPC. A Conselheira Nirly se colocou à disposição para
divulgação em rede social do curso, das apresentações de TCC, caso se confeccionem, pelas bancas
examinadoras, as imagens para postagem. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho,
Professor Luciano Evangelista Fraga, agradeceu aos demais o comparecimento, 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”, primeiro de fevereiro de
dois mil e vinte um.
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