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Ata da primeira reunião da coordenação do Curso de Bacharelado em Química de 2016, realizada às
catorze horas do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezesseis, na sala 501, do Bloco B. A
reunião foi presidida pela professora Giselle Cerchiaro, coordenadora do curso, e contou com a
presença dos professores André Sarto Polo; e Karina Passalacqua Morelli Frin. Professora Giselle
iniciou a reunião com a apresentação da nova coordenação: coordenadora Giselle Cerchiaro; vicecoordenador Hueder Paulo Moisés de Oliveira; representação docente titular: André Sarto Polo e
Karina Passalacqua Morelli Frin; representação docente suplente: Paulo de Avila Junior e Mirela
Inês de Sairre. Enfatizou a importância de haver reuniões regulares com registro em Ata. Consultou
os presentes sobre criar grupo no Whatsapp para combinar dia e horário das reuniões conforme
surgirem as demandas, e incluir no grupo a Assistente em Administração Amelia Paolillo Rossi para
apoio. A sugestão foi aceita pelos membros da coordenação. Em seguida, a coordenadora do curso
informou que o próximo item, equipamentos didáticos da Química, seria relatado pelo professor
Alexandre Zatkovskis Carvalho, porém não foi possível seu comparecimento. Diante disto, solicitou
à servidora técnico-administrativa Amélia Paolillo Rossi para entrar em contato com o professor
Alexandre e solicitar Relatório sobre a situação atual dos equipamentos didáticos da Química.
Prosseguiu informando sobre o andamento dos concursos da Química, lembrando que os concursos
para professor adjunto, subárea Química Inorgânica e Bioquímica, tiveram as inscrições prorrogadas
até o dia 15/04/2016; o de professor visitante, subárea Química Geral, teve as inscrições encerradas
em 18/01/2016, com a comissão de seleção nomeada e formada pelos professores Karina Passalacqua
Morelli Frin; Mariselma Ferreira; Hueder Paulo Moisés de Oliveira; e Diogo Librandi da Rocha, que
deverão iniciar os trabalhos de análise e seleção o quanto antes para que os novos docentes iniciem
no próximo quadrimestre. O concurso para professor visitante, subárea Química Tecnológica, teve as
inscrições prorrogadas até 18/03/2016. A professora Giselle informou que após a data de
encerramento das inscrições não irá solicitar nova prorrogação. Professora Giselle consultou os
membros da coordenação para decidir o item seguinte, sobre as bancas de concursos, qual o critério a
ser utilizado para escolha dos indicados para a banca, podendo ser indicados pela coordenação ou por
meio de consulta na plenária. Ficou decidido realizar a consulta na plenária para sugestão de membro
externo. Após a sugestão, deverá ser feita reunião da coordenação para análise e indicação da banca.
Lembrou que é importante a comissão de seleção ter um membro sênior para ter uma boa escolha de
candidatos. Prosseguindo a pauta, professora Giselle informou que há vagas remanescentes na
coordenação, sendo duas vagas de docentes e uma vaga de discente. Nesse caso será necessário abrir
concurso complementar o quanto antes. Em seguida, foi abordado o último item da pauta, sobre a
avaliação do curso pelos alunos e professores. Professora Giselle solicitou sugestões sobre outras
formas para ser aplicada tal avaliação, uma vez que a atual foi elaborada pela PROGRAD e a
participação é baixa, apesar de ela ter incentivado os alunos a participar da avaliação. Solicitou aos
membros da coordenação para também incentivarem os alunos durante as aulas. Professor André
informou que é importante saber o número de alunos matriculados no curso, pois assim é possível
estabelecer a porcentagem de respostas à avaliação. Professora Giselle solicitou à assistente em
administração verificar o número de alunos matriculados no curso. Sugeriu aguardar a finalização da
avaliação da PROGRAD para ter conhecimento das avaliações e da quantidade de participantes.
A Professora G i s e l l e sugeriu haver avaliação das disciplinas por parte dos docentes. Seguiu discussão sobre o assunto. Professora Giselle informou que a sugestão será analisada. Professora Giselle
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sugeriu haver questionário direcionado aos alunos da Química, com perguntas mais específicas do
curso, e ser divulgado antes da avaliação dos professores. Ficou decidido que a questão será
analisada para a elaboração do questionário. Nada mais havendo a declarar, professora Giselle
Cerchiaro encerrou a reunião, às 14h45, da qual eu Amélia Paolillo Rossi lavrei a presente ata, que
foi lida e aprovada por todos os presentes.

Giselle Cerchiaro
Coordenadora do curso de Bacharelado em Química
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