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Ata da terceira reunião da coordenação do Curso de Bacharelado em Química de 2016, realizada às
quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e dezesseis, na sala 502, do
Bloco B. A reunião foi presidida pela Coordenadora do curso, Profa. Giselle Cerchiaro, e contou com
a presença dos representantes docentes Hueder Paulo Moisés de Oliveira; André Sarto Polo; Karina
Passalacqua Morelli Frin; Patricia Dantoni Alnis Bezerra; Alexandre Zatkovskis Carvalho; e Marco
Antonio Bueno Filho. Estava presente também o representante discente Thales Rocha de Macedo.
Informes: 1) Número de alunos no Laboratório na disciplina Práticas em Químicas Verdes – Foi
verificado que o número ideal é de 32 alunos, conforme critério da PROGRAD;
2) Concursos de Professor Adjunto – Será encaminhada lista de candidatos aos membros da
coordenação do curso para sugestão de nomes para a banca, contendo, preferencialmente, 10
nomes, com ao menos 1 nome de docente com bastante experiência. Informou ser importante a
indicação de um número maior de docentes para a baca em razão de ser necessário verificar a
disponibilidade de cada um e se há conflito de interesses com os candidatos. Informou que são
necessários dois docentes do concurso de professor adjunto, referente ao Edital nº 208/2015,
área Química, subárea Química Inorgânica, para início imediato. Ordem do Dia: 1)
Familiarização com a planilha do GT docentes – Professora Giselle apresentou a planilha aos
membros da coordenação, excetuando as redistribuições. Informou que os docentes recémcontratados, Amedea Barozzi Seabra e João Henrique Ghilardi Lago, estão inclusos na planilha.
Após discussão sobre o assunto, ficou definido que o tema será discutido na reunião da plenária. 2)
Ajustes no PPC: divisão de tarefas – Item retirado da pauta e encaminhado para próxima reunião.
Nada mais havendo a declarar, professora Giselle Cerchiaro encerrou a reunião, da qual eu Amelia
Paolillo Rossi, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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