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Sinopse da Reunião da Plenária do Bacharelado em Química nº 03/2016/CCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 3ª sessão de 2016 da Plenária do 

Bacharelado em Química do CCNH, realizada no dia 

30 de junho, às 14h30, na sala 311-1, bloco A, câmpus 

Santo André da Universidade Federal do ABC.  

 

 
 

Informes da coordenadora do curso, professora Giselle Cerchiaro: 
 

1. Ata de reuniões anteriores – atas ainda não concluídas; 

2. Apresentação de docentes recém-nomeados – apresentou os professores 

visitantes Regina Célia Adão e Márcio Luiz dos Santos, aprovados no processo seletivo referente 

ao Edital 161/2015 – Química/Química Geral; 

3. Processo seletivo de Química Tecnológica – processo foi agilizado e os 

candidatos escolhidos. A solicitação de aprovação foi enviada à Comissão de Vagas para 

aprovação. 

 

Informes do professor Marco Antonio Bueno Filho: 

 

1. Concurso para professor visitante Química/Ensino de Química – Edital nº 

158/2015 – em 29/06/2016 foi realizada a banca e foram aprovadas duas candidatas. 

 

 

Ordem do Dia: 

 

1. Apresentação do GT Docentes – professor Ronei Miotto fez a apresentação de 

slides explicando o processo do GT Docentes. Informou que houve revisão de quase todos os cursos 

da UFABC, mencionou premissas básicas e premissas do CCNH, levantou a questão do número de 

créditos assumidos pelos docentes e do número de docentes da Química, lembrou que o GT Docentes 

evidencia as questões a serem ajustadas no PPC e que será importante a definição quanto à 

continuidade ou não das Avaliações Tecnológicas no Bacharelado em Química. Houve discussão 

sobre o assunto, chegando-se à conclusão que a plenária entende ser importante a continuidade das 

Atribuições Tecnológicas. Devido ao adiantado da hora, a professora Giselle Cerchiaro informou que 

o item 2 da pauta será discutido na próxima reunião a ser agendada.  
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