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Sinopse da reunião nº 02/2019/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião de 2019 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Química, realizada no dia 24 de abril, às 14h00, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.  

 

Informes do Coordenador 

1. Colação de grau. Professor André informou que tiveram 6 formandos na última 

colação e que este é o número médio de formandos nas colações de grau. 

2. Contratação de docente visitante. Foi solicitada a contratação da professora 

classificada em primeiro lugar no processo seletivo simplificado para as áreas de química 

orgânica/bioquímica. Como a professora é estrangeira, a previsão de ingresso é para o terceiro 

quadrimestre de 2019. A SUGEPE não sabe se o procedimento burocrático brasileiro para 

estrangeiros continua o mesmo no atual governo.  

3. Reunião com alunos do Bacharelado. Os alunos solicitaram providências em 

relação à: uniformidade do conteúdo das disciplinas quando oferecidos por docentes diferentes, 

períodos diferentes e/ou anos diferentes; experimentos desconectados da teoria.   

4. Resultado da avaliação da coordenação 2018-2019. Foi apresentado e comentado. 

Consideraram que houve melhora, porém algumas medidas serão tomadas: avaliar a 

possibilidade de oferecimento de disciplinas em mais horários; buscar melhorar a comunicação 

no site do curso; solicitar formalmente à PROGRAD melhorias em relação à infraestrutura dos 

laboratórios.  

5. Reativação do GLP no bloco B. A linha de GLP está pronta para atender os 

laboratórios do Bloco B. A compra do GLP está prevista para 2019.3. Para o Bloco A ainda não 

há previsão.   

6. Presentes. Professor André agradeceu a presença dos professores Alvaro Takeo 

Omori, Amedea Barozzi Seabra, André Sarto Polo, Bruno Lemos Batista, Karina Passalacqua 

Morelli Frin e do apoio administrativo do CCNH. 

 

Ordem do dia 

1. Parecer sobre afastamento de longa duração para pós-doutoramento - Prof. Diogo 

Librandi da Rocha. Em votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Professor André 

leu parecer que será enviado ao Conselho do CCNH. 

 

Expediente 

1. Documento sobre normas do TCC. Foram propostas alterações e ficaram pendentes 

algumas confirmações. Item mantido no expediente da próxima reunião. 

2. Diretrizes para aplicação do estudo dirigido. Será elaborada uma minuta de 

portaria contendo as regras de aplicação no curso. A Professora Karina ficará responsável pela 

proposta de minuta a ser apresentada na próxima reunião. Item mantido no expediente da 

próxima reunião. 
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