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SECRETARIA ÚNICA DE GRADUAÇÃO (SUGRAD) 

CAMPUS SÃO MATEUS 

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE DO 
COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA, DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPIRITO SANTO. REALIZADA AOS SEIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 

5 DOIS MIL E DEZESSETE (06/12/2017), ÀS TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS 
(13h3Omin), NA SALA DE REUNIÕES NO PRÉDIO DA SUGRAD NO CAMPUS DO CEUNES, 
SITUADO NO BAIRRO LITORÂNEO, SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA ANA NERY 
FURLAN MENDES, COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM QUÍMICA. ESTIVERAM PRESENTES À REUNIÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 

io PROFESSORA CHRISTIANE MAPHEU NOGUEIRA, PROFESSORA GILMENE 
BIANCO, PROFESSORA CARLA DA SILVA MEIRELES, PROFESSORA VIVIAN 
CORNÉLIO MEGNA E A REPRESENTANTE DISCENTE DRIELLY GOULART. 
CONVIDADO: RHISLEY ALCROENNES SILVA DAMASCENO. Havendo quárum, a 
presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. 1.0 — COMUNICACÕES: 

15 1.1 — A coordenadora comunicou que na• reUnião realizada pela SEAVIN para os 
concluintes, apenas quatro alunos do -curso de Licenciatura em Química participaram. O 
encontro era para orientar os discentes que realizariam ,a prova do ENADE. 1.2 — A 
presidente informou que recebeu por e-mail •o link sobre a nova resolução (no. 
61/2007), que normatiza o processo de tramitação do PPC dos cursos de graduação da 

20 UFES, esclarecendo que encaminhará o e-mail para os membros tomarem ciência. 1.3 
-L Comunicou que o DECH aceitou a oferta de verão para a disciplina de Libras com 30 
vagas, que serão distribuídas .entre os Cursos; sendo cinco vagas para a licenciatura em 
Química. Prosseguiu diendo que o DMA negou a oferta para o período 2017/3 e que o 
DCN está aguardando a resposta da Procuradoria. 1.4 — A professora informou que a 

25 	Colação de Grau acontecerá no dia É de janeiro de 2018 e que dez alunos do curso de 
Licenciatura em Química requereram colação de grau no .período de 02 a 16/10/2017. 
São eles: Cristina de Ramos Fischer; Elis Regina Kirmse; Fernanda Peixoto Fernandes; 
Izabella Oliveira Endringer; Lorena Gomes Santos; Michael Rodrigues Silva; Priscila 
Silvestre Fachetti; Rodrigo da Vitória Gomes; ,Welber de Oliveira Duarte e Wilma Cairu 

30 Josefa. 2.0 — EXPEDIENTE: 2.1. Exclusões: 3.5 — Projeto Pedagógico Institucional 
UFES. 2.2. Inclusões: Não houve. 3.0 — PAUTA: 3.1 — Aprovação de ata: Após 
leitura, o' colegiado aprovou .  por unanimidade a ata da reunião realizada no dia 
25/10/2017. 3.2 — Homologação dá novo membro do èolegiado: 'A Presidente 
encaminhou, ao DECH, o protocolado 23068.799711/2017-70 pedindo indicação de 

35 novo membro para substituir o professor ustavo Viali Loyola que solicitou 
desligamento (protocolado: 23068.769379/2017-43). O departamento indicou a 
professora Vivian Cornélio Megna. Erin votação: APROVADO, por unanimidade, a 
indicação do DECH. 3.3 — HOmolOgação de representante discente para o 
Colegiado: A professora informou que com a Saída do aluno Rhisley (que será o novo 

40 representante discente do departamento), os alunos realizaram uma assembleia para  A 
escolha do novo representante para o colegiado. Foram eleitas as alunas Drielly Goulart, 
como titular e Isabella Cecília Moreira Resende, como suplente. Em Votação: 
APROVADO, por unanimidade, a entrada das alunas no colegiado como representante 
discente titular e suplente. 3.4 — Acompanhamento de Desempenho Acadêmico 

45 	CADA). A coordenadora informou que os processos de ADA de cinco alunos retornaram, 
pois havia divergência e falta de informação. Esclareceu que o Departamento de Apoio 
Acadêmico informou que era necessário acrescentar no extrato de ata a informação de 
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qual será o período que o estudante necessita para concluir o curso além do prazo 
máximo permitido registrado no PPC do curso, para o não desligamento do discente. 

50 Prosseguindo, a coordenadora apresentou aos membros uma planilha com todas as 
disciplinas realizadas e aprovadas pelos alunos e as que ainda estavam pendentes, a 
fim de decidirem qual seria o tempo necessário para cada um concluir o curso, além do 
prazo máximo que é de 15 semestres. Foi analisada individualmente a integralização 
curricular dos discentes: Kercya Lopes da Cunha; Fernanda Peixoto Fernandes; Luiza 

55 Queiroz Barbosa; Frederico da Silva Uma e Patrícia de Oliveira Matos Correia. Após 
discussões o colegiado decidiu estender dois semestres além do prazo máximo 
permitido. Em votação: APROVADO, por unanimidade, o acréscimo de dois semestres 
para conclusão do curso dos alunos mencionados acima. 3.5 — Discussão referente à 
carga horária de aulas no CEUNES. A coordenadora informou que a Direção 

60 solicitou posicionamento dos colegiados com relação à alteração da carga horária de 
aula de 50min para 60min. Prosseguindo, apresentou a proposta de alteração, 
lembrando aos membros que na reunião do DCN foi aprovado a carga horária de 60min, 
sem intervalos. Em esclarecimento, em discussão, em votação os membros decidiram 
manter o sistema atual de horário, ou seja, carga horária de 50min com intervalo. 4.0 

65 - PALAVRA LIVRE: 4.1 — A coordenadora consultou os membros, em casos de 
futuras reuniões ainda neste ano se era possíveF marcar nas quartas às 13h3Omin e 
todos concordaram. 4.2 — A profa. Gilmene solicitou que a coordenadora enviasse os 
nomes dos alunos que irão colar grau. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi 
encerrada. Assim eu, Elizaleth do Nascimento, Assistente em Administração, lavrei a 

70 

	

	presente ata, que após ser lida e aprovada por todos os participantes abaixo listados, 
será por eles assinada. 

Prof.a Ana Nery Furlan Mendes Ano- 

Prota Christiane Mapheu Nogueira dil-pk-cck,  

Prof.a Gilmene Bianco 

75 	Prof.a Vivian Cornélio Megna 

Prof.a Carla da Silva Meireles 

DISCENTE- Drielly Goulart 49u\AQic 
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