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Ata da quinta reunião da coordenação do Curso de Bacharelado em Química de 2016, realizada às
quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de junho 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; Karina Passalacqua Morelli
Frin; Alexandre Zatkovskis Carvalho; Marco Antonio Bueno Filho e Fernando Luiz Cássio Silva.
Ordem do Dia: 1) Pendências de atribuição didática do terceiro quadrimestre – Professora
Giselle iniciou a reunião explicando que a necessidade de reorganização dos créditos do 3º
quadrimestre deve-se ao fato de pendências ocorridas na atribuição didática e erro no
planejamento da pós-graduação, que interferiu no planejamento da graduação. Lembrou que não
foram contabilizados os 18 créditos por docente e que o erro no planejamento poderá afetar a
progressão. Explicou que há distorções nos planejamentos anteriores. Professora Giselle sugeriu
a inserção de turma extra de Espectroscopia e abertura de três turmas de IAM, que poderia ser
ministrada pelo professor Gustavo Morari. Lembrou também a necessidade de ajustes na
disciplina de Bioquímica e que os ajustes são importantes para balancear os créditos entre os
docentes. Informou que houve a contratação de dois professores visitantes para o Bacharelado
em Química, professor Márcio Luiz dos Santos e professora Regina Célia Adão, aprovados no
concurso de Edital 161/2015, área de Química/Química Geral, que também terão disciplinas
alocadas. O item da pauta foi discutido, ficou acordado que a professora Giselle irá reorganizar a
planilha de alocação e enviará à coordenação. Solicitou aos membros da coordenação ficarem
atentos, pois o planejamento para 2017 deverá ter início quando a reitoria enviar CI sobre o
numero de créditos.. 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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