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Às quatorze horas do dia cinco de abril 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, Nirly Araújo dos Reis, Renata Cristina Kiatkoski Kaminski, Valéria Priscila de Barros e Moacir dos
Santos Andrade, sob a presidência do Chefe do departamento, o professor Luciano Evangelista Fraga.
Presentes, também, a Conselheira Raquel Estevez Rocha, representante do corpo técnico, e os
Conselheiros Rodrigo Alves dos Santos e Maria Indaiá Santos Bispo, como representantes discentes,
além das suplentes, Marcela Santos de Freitas e Maria Itamara dos Santos, como convidadas. Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Victor Hugo Vitorino Sarmento. O Senhor Presidente saudou os
membros do conselho e deu início à reunião. O Conselheiro Moacir solicitou que fosse pautada a
aprovação do projeto de monitoria de algumas disciplinas, pedido este que foi apreciado entre os
presentes. Decisão: o Conselho, à unanimidade, aprovou a inclusão do décimo ponto de pauta. Com
isso, foram discutidos os seguintes pontos: 1) Informes; 2) Apreciação da Ata da Segunda Reunião
Ordinária (2021) deste Conselho; 3) Definir um nome entre docentes do DQCI para compor a Comissão
de Pesquisa do Campus de Itabaiana (NIPPEC); 4) Ad Referendum da ação de extensão “Semana de
Recepção aos(às) Calouros(as) 2020.2 do Curso de Química Licenciatura do Campus de Itabaiana”
(Coordenação: Prof. Luciano Evangelista Fraga); 5) Apreciação da estratégia, presencial ou remota, a
ser empregada na aula do concurso para professor substituto de físico-química; 6) Discussão e
apreciação sobre a coordenação do XIII ENESQUIM; 7) Apreciação do projeto de extensão “Produção
de álcool 70 INPM na prevenção do COVID-19”; 8) Apreciação do projeto de extensão “Boletim
epidemiológico COVID-19 para os municípios de Itabaiana-SE e Propriá-SE”; 9) Apreciação do projeto
de extensão “Plantas medicinais que podem ser usadas para amenizar os sintomas da COVID em
Sergipe”; 10) Aprovação do Projeto de Monitoria para as Disciplinas Química dos Compostos Orgânicos
I e Fundamentos de Química Orgânica; 11) O que ocorrer. Primeiro item de pauta: Informes. O Senhor
Presidente informou sobre o envio por correio eletrônico da Avaliação Institucional do Campus,
destacando a importância do conhecimento das informações contidas neste documento entre os
presentes. Em seguida, expôs apresentação gráfica com informações reunidas pela secretaria sobre a
distribuição de reserva de vagas por perfil, para os ingressantes do período letivo atual. Continuando,
pediu aos presentes que entrassem em contato com a secretaria informando suas alterações na
marcação das férias devido à retificação do calendário da instituição. Concluiu inteirando sobre a
republicação do edital de contratação de professor substituto, quando o Conselheiro Marcelo pediu a
palavra para adicionar que a seleção precisou ser adiada devido às instabilidades do sistema da
instituição, criticando que o mesmo vem apresentando problemas constantes e com isso os candidatos
ficaram impossibilitados de se inscrever. A Conselheira Renata anunciou seu afastamento para
capacitação no mês de setembro deste ano e que nas próximas reuniões deve estar trazendo o
processo para apreciação dos senhores conselheiros, dando apenas alguns detalhes sobre sua licença.
A Conselheira Nirly avisou da participação dos bolsistas PRODAP do departamento nas criações de
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mídias digitais e explicou que ela e a Conselheira Raquel estão treinando os mesmos para que se
efetivem como participantes na comissão de mídias digitais, no processo de criação de materiais de
divulgação, e que os mesmos se dispõem à necessidade de criações dos professores do departamento.
O Conselheiro Marcelo sugeriu a inclusão dos mesmos na comissão de mídias digitais, proposta esta
que foi acatada pela chefia do departamento que se comprometeu em autenticar e publicar a mudança
da comissão por retificação da portaria. A Conselheira Raquel anunciou a organização e o início das
gravações em vídeo das disciplinas práticas experimentais e solicitou aos professores que irão lecionar
aulas práticas que enviem os cronogramas para que os técnicos possam se organizar entre si. O técnico
David alertou sobre a mudança de horário das reuniões para as quatorze horas e trinta minutos,
segundo calendário de reuniões aprovado pelo conselho na reunião anterior e o Senhor Presidente
concluiu que a mudança de horário se dará a partir da próxima reunião. Segundo item de pauta:
Apreciação da ata da Segunda 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: Definir um nome entre docentes do DQCI para compor a Comissão de
Pesquisa do Campus de Itabaiana (NIPPEC). O Senhor Presidente esclareceu que esta solicitação de
nomes foi enviada por correio eletrônico para os docentes e abriu espaço para os interessados em
compor essa comissão. A Conselheira Jane leu alguns detalhes sobre a proposta da comissão e, logo
após, se dispôs a participar. Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou a indicação da Conselheira
Jane para a comissão. Quarto item de pauta: Ad Referendum da ação de extensão “Semana de
Recepção aos(às) Calouros(as) 2020.2 do Curso de Química Licenciatura do Campus de Itabaiana”
(Coordenação: Prof. Luciano Evangelista Fraga). O Coordenador expôs a ação de extensão para os
presentes e, em seguida, abriu para discussão, o que não houve. Decisão: O Conselho, à unanimidade,
aprovou a ação de extensão. Quinto item de pauta: Apreciação da estratégia, presencial ou remota,
a ser empregada na aula do concurso para professor substituto de físico-química. Quinto item de
pauta: Apreciação da estratégia, presencial ou remota, a ser empregada na aula do concurso para
professor substituto de físico-química. O Conselheiro Marcelo, presidente da banca examinadora do
processo seletivo em curso para professor substituto, forneceu algumas atualizações sobre o certame,
publicadas em edital, fazendo um apanhado dos detalhes e prazos do processo. Atentou para a
necessidade de a banca divulgar algumas informações, sendo uma destas a escolha do formato de
aplicação das provas, que foi trazida para decisão deste conselho. Informou também sua escolha pelo
formato remoto de avaliação, argumentando, dentre outros motivos, haver compatibilidade nesta
forma já que o professor substituto já iniciará suas atividades no departamento necessariamente por
ensino remoto. As Conselheiras Renata, Jane e Valéria, membros da comissão examinadora,
concordam com a opção do Conselheiro Marcelo. O Senhor Presidente acompanhou a escolha dos
membros da banca e abriu espaço para manifestações dos presentes. Decisão: O Conselho, à
unanimidade, optou pelo emprego da estratégia remota de aplicação da prova didática, no concurso
de processo seletivo simplificado para o professor substituto de físico-química. Sexto item de pauta:
Discussão e apreciação sobre a coordenação do XIII ENESQUIM. O Senhor Presidente declarou a
percepção da chefia sobre a necessidade de certa previsibilidade desta definição para o próximo
evento, de acordo com breve explicação da vice chefe, a professora Jane, e expôs a imprescindibilidade
da manutenção da anualidade do evento, como tradição. A Conselheira Ivy se dispôs a coordenar o
evento em sua próxima edição. Houve deliberação entre alguns presentes sobre detalhes dessa
próxima edição. Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou a definição da professora Ivy como
coordenadora do XIII ENESQUIM. Sétimo item de pauta: Apreciação do projeto de extensão
“Produção de álcool 70 INPM na prevenção do COVID-19”. A Conselheira Valéria explicou porque
houve atraso na apreciação do projeto pelo conselho, porém, esclareceu sobre o andamento do
mesmo desde abril do ano passado e deu informações sobre os diversos benefícios que o projeto
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trouxe com a produção de dezoito mil litros de álcool até o momento, com distribuição ampla entre
diversas instituições de ao menos quinze municípios no estado de Sergipe. Decisão: O Conselho, à
unanimidade, aprovou o projeto de extensão. Oitavo item de pauta: Apreciação do projeto de
extensão “Boletim epidemiológico COVID-19 para os municípios de Itabaiana-SE e Propriá-SE”. A
Conselheira Valéria informou que esse projeto vem sendo realizado desde o ano passado e a
apreciação é similar à do ponto de pauta anterior, inclusive dando também detalhes sobre as benesses
que o mesmo já vem apresentando para a sociedade. Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou o
projeto de extensão. Nono item de pauta: Apreciação do projeto de extensão “Plantas medicinais
que podem ser usadas para amenizar os sintomas da COVID em Sergipe”. A Conselheira Valéria
esclareceu que esse é um novo projeto que se iniciou no mês de março deste ano e, em seguida,
informou detalhes sobre o mesmo para os presentes, apresentando seus benefícios para a sociedade.
Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou o projeto de extensão. Décimo item de pauta:
Aprovação do Projeto de Monitoria para as Disciplinas ‘Química dos Compostos Orgânicos I’ e
‘Fundamentos de Química Orgânica’. O Conselheiro Moacir comentou sobre suas experiências
anteriores e o feedback positivo com a monitoria, destacando sua importância no acompanhamento
didático dos alunos. Decisão: O Conselho, à unanimidade, aprovou o projeto de monitoria. Décimo
primeiro item de pauta: O que ocorrer. A Conselheira Valéria comunicou que aceitou convite, há duas
semanas, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para trabalhar na coordenação do CODAE e que,
apesar do direito de diminuição da sua carga horária de ensino, pretende continuar com as disciplinas
que se comprometeu com o departamento neste semestre letivo. A professora Renata se dispôs a
assumir alguma disciplina da professora Valéria, se houver necessidade pela mesma. O Conselheiro
Marcelo destacou o comprometimento dos docentes do departamento de Química em Itabaiana, que
se demonstram atuantes em diversos projetos nas diversas áreas, inclusive administrativas, da
instituição como um todo, e percebe a necessidade de se relatar este empenho para que fique
registrado. Destacou também a importância de a chefia levar ao conselho de centro a divulgação
dessas proeminências dos trabalhos no departamento, pois considera justo o registro, por uma
necessidade burocrática, e que vale a pena evidenciar essas projeções, parabenizando a todos. O
Conselheiro Luciano informou o encerramento neste mês do ciclo 2018-2021 como membros na CPPD,
dele em conjunto com o Conselheiro Moacir, e que após conversa com as Conselheiras Ivy e Valéria,
acordaram em colocar à disposição os nomes dos professores Luciano e Moacir para a candidatura da
gestão de 2021-2023, como titular e suplente, respectivamente, alertando os presentes da
necessidade de votação na eleição que ocorrerá este mês. 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”, cinco
de abril de dois mil e vinte um.
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