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Ata nº 04/2016/CCNH// Coordenação Bacharelado em Química 

 

 
Ata da quarta reunião da coordenação do Curso de Bacharelado em Química de 2016, realizada às 1 
quatorze horas e trinta minutos do dia dez de maio de dois mil e dezesseis, na sala 502, do Bloco B. 2 
A reunião foi presidida pela Coordenadora do curso, Profa. Giselle Cerchiaro, e contou com a 3 
presença dos representantes docentes Hueder Paulo Moisés de Oliveira; André Sarto Polo; Karina 4 
Passalacqua Morelli Frin; Alexandre Zatkovskis Carvalho; Fernando Luiz Cássio Silva e Marco 5 
Antonio Bueno Filho. Estava presente também o representante discente Thales Rocha de Macedo. 6 
Informes do professor Fernando Luiz Cássio Silva: 1) C.I. sobre alocação didática – Mencionou a 7 
importância  do compartilhamento do documento entre os coordenadores de curso, lembrando que a 8 
C.I. não foi divulgada pela Reitoria. Enfatizou a importância de as informações circularem, mesmo 9 
não havendo concordância sobre o teor do documento, e a necessidade de o Conselho exigir maior 10 
transparência na divulgação. Seguiram opiniões e sugestões sobre a alocação didática. Ao final, 11 

houve concordância com a sugestão do professor Fernando e professor Hueder em haver 12 

antecipação da consulta aos docentes para alocação didática para graduação e pós-graduação. 2) 13 
Proposta orçamentária 2017 – Informou que a proposta será levada à PROPLADI e há tempo para 14 
acrescentar algo. Informes da coordenadora: 1) Continuidade do NDE – O NDE continuará com os 15 
mesmos membros e será marcada reunião com o Núcleo para o mês de maio. Informou que qualquer 16 
alteração na matriz curricular deve ser feita pelo NDE. Seguiu discussão sobre as disciplinas nos 17 
quadrimestres. Professora Giselle informou que as correções necessárias serão feitas pelo NDE. 2) 18 
Concursos – atualizou os membros da coordenação com as informações sobre contratação de novos 19 
docentes. Informou que o processo seletivo de professor visitante do Edital 162/2015, Química 20 
Tecnológica, teve as inscrições prorrogadas até 24 de maio; o concurso de professor adjunto, Edital 21 
208/2015, contou com 25 inscritos; e o concurso da Bioquímica, Edital 201/2015, contou com 70 22 
inscritos. Lembrou que em razão das eleições municipais, as nomeações devem ocorrer até 23 
01/07/2016 ou somente em janeiro de 2017. Professora Giselle solicitou aos coordenadores enviarem 24 
sugestões de nomes de docentes para participar das bancas dos concursos. Ordem do Dia: 1) 25 

Montagem da nova grade do PPC – Professora Giselle apresentou tabela de alocação didática do 26 

Bacharelado em Química, informando haver divergência entre esta tabela e a constante no PPC, 27 

sendo necessário solicitar ao NDE as alterações. Foi discutida a importância de haver equilíbrio 28 

para a alocação didática. Foi identificada a necessidade da realização de um trabalho entre os 29 

coordenadores a fim de ajustes da tabela de alocação didática, adequando-a ao PPC, sendo 30 

definida a data de 17/05 para a coordenação discutir as alterações necessárias e levar ao 31 

conhecimento do NDE. Nada mais havendo a declarar, professora Giselle Cerchiaro encerrou a 32 
reunião, da qual eu Amelia Paolillo Rossi, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os 33 
presentes. 34 
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