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Sinopse da Reunião da Coordenação do Bacharelado em Química nº 06/2016/CCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 6ª sessão ordinária de 2016 do 

Bacharelado em Química do CCNH, realizada no dia 

20 de julho, às 16h30, na sala 604, bloco B, câmpus 

Santo André da Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da coordenação: 

 

A coordenadora Giselle Cerchiaro informou a saída de Hueder Paulo Moisés de 

Oliveira da vice-coordenação.  

 
 

Ordem do Dia: 

 

1. Aprovação de atas anteriores – Atas nº 01 e nº 04 sofreram modificações. 

Todas as atas foram aprovadas por unanimidade. 

2. Indicação de vice coordenador pro-tempore – André Sarto Polo foi o único 

candidato e, em votação, foi aprovado por unanimidade. 

3. Bancas dos concursos: formulários – A coordenadora informou que, 

devido à grande quantidade de inscritos para o concurso de Bioquímica, a formação da banca 

está mais lenta que as demais. A composição das restantes bancas será enviada em breve. 

4. Edital 143/2016 – Não houve inscritos que se adequassem aos requisitos. 

A coordenação sugeriu que seja levado para o conselho um pedido para prorrogação do edital.  

5. Calendário oficial de reuniões da coordenação a ser sugerido – O 

calendário sugerido foi aprovado, com a modificação de não haver envio de pauta aos relatores, 

exceto em casos especiais em que haja necessidade. Além disso, a coordenação ofereceu aos 

representantes discentes que houvesse uma plenária para discentes, quando necessário. 

6. Credenciamento de docente – Solange Wagner Locatelli – A formação da 

docente e sua colaboração para a disciplina de Transformações Químicas foram analisadas. O 

credenciamento foi aprovado por unanimidade.  
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