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Ata da reunião extraordinária nº 001/2016 – CCNH – Coordenação do curso de
Licenciatura em Química
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Ata da primeira reunião extraordinária da coordenação do curso de Licenciatura em Química,
realizada às onze horas do dia vinte e dois de junho de 2016, na sala 309-1 da Universidade
Federal do ABC. A reunião foi presidida pelo Prof. Marco Antônio Bueno Filho, coordenador
do curso de Licenciatura em Química, e contou com a presença do Vice-coordenador Prof.
Fernando Luiz Cássio Silva, e dos membros Profs. Sergio Henrique Bezerra de Sousa Leal,
Rafael Cava Mori e André Sarto Polo. Esteve presente a professora Solange W. Locatelli. Dando
início à reunião, o Prof. Marco informou que o vice-coordenador, passaria um informe. Professor
Fernando informou que a solicitação de nomeação do professor Allan Moreira Xavier, 2º colocado
no concurso referente ao Edital n° 151/2015, seguiu para a Comissão de Vagas e que o professor
Marco Antonio Bueno Filho solicitará nomeação imediata. Prosseguindo a sessão, o coordenador
iniciou a Ordem do Dia: 1) Banca de concurso de professor visitante referente ao Edital nº
158/2015 – professor Marco informou que enviou consulta à plenária pra indicação de nomes
para formação da banca, sendo três titulares e um suplente. Foram indicados os docentes
Leonardo Jose Steil, Rafael Cava Mori, Elizabete Lima, Sergio Henrique Bezerra de Sousa Leal,
Marco Antonio, Solange Wagner Locatelli e Maisa. Professor Marco solicitou à coordenação
indicar três titulares e um suplente para o ConsCCNH aprovar “ad referendum”. As sugestões
aprovadas foram os professores Marco Antonio, Sergio Leal e Solange como titulares e
Leonardo Steil como suplente. O professor Marco Antonio procederá com os trâmites
necessários. 2) Edital 143/2016 – concessão de vagas – professor Marco explicou sobre o
referido Edital, que dispõe sobre a concessão de vagas de cargos docentes pra provimento na
UFABC via redistribuição. Professor Fernando explicou maiores detalhes e professor Marco
informou que quarenta vagas estão em discussão no GT Docentes e que o Bacharelado em
Química optou em discutir o assunto na plenária da Química. Os membros da coordenação da
Licenciatura em Química apoiaram a ideia e decidiram também levar o assunto à plenária para
ser discutido como grande área, unindo a vaga como um perfil conjunto. Professor Marco
informou que entrará em contato com a professora Giselle Cerchiaro para informar. Professor
Fernando informou que a solicitação de contratação do professor Allan seguiu para a Comissão
de Vagas. Professor Marco informou que solicitará nomeação imediata. Nada mais havendo a
declarar, professor Marco Antonio encerrou a reunião, às onze horas e quarenta e cinco minutos, da
qual eu Amélia Paolillo Rossi lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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