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Sinopse da reunião nº 03/2019/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião de 2019 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Química, realizada no dia 12 de junho, às 14h00, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.  

 

Informes do Coordenador  

1. Aposentadoria de docente e alteração na alocação didática. Professor André 

informou sobre aposentadoria por questões de saúde do Professor Hugo B. Suffredini. 

Agradeceu suas contribuições para com a Universidade e lamentou sua saída. Discorreu acerca 

de sua substituição pela Professora Janaína na disciplina Eletroquímica e Cinética Química no 

segundo quadrimestre e sobre a necessidade de ajustar a alocação didática do próximo 

quadrimestre, considerando também a saída do Professor Diogo para pós-doc. 

2. Início do processo de alocação didática 2020. Foi informado que o processo será 

iniciado no dia 18 de junho de 2019, com o envio de e-mail à Plenária para indicação pelos 

docentes de quais disciplinas de opção limitada e/ou livres desejam ministrar.  

3. Início das atividades da representação discente na coordenação. Rafael Girardi do 

Nascimento e sua suplente Erika Lisa Horiuchi participaram da presente reunião como 

convidados, pois a posse ocorrerá apenas no dia 01 de julho de 2019.  

4. Reunião com alunos do Bacharelado. Informou que se reuniu com os alunos do 

curso no dia 11 de junho de 2019 e que as sugestões dos discentes serão encaminhadas ao NDE.  

5. Próxima reunião plenária. A data foi alterada para o dia 28 de junho.  

6. Aulas ministradas em língua inglesa. Houve solicitação da Assessoria de Relações 

Internacionais para que os docentes manifestem interesse em ministrar aulas em inglês. O prazo 

é até o dia 12 de junho. 

7. Presentes. Professor André agradeceu a presença dos professores Alvaro Takeo 

Omori, Amedea Barozzi Seabra, Artur Franz Keppler, Bruno Lemos Batista, Karina 

Passalacqua Morelli Frin; dos discentes Rafael Girardi do Nascimento e Erika Lisa Horiuchi e 

do apoio administrativo do CCNH. 

Expediente 

1. Diretrizes para aplicação do estudo dirigido. Professora Karina expôs sua minuta, 

que foi comparada com a proposta pela direção do CCNH. Após deliberação, decidiu-se por 

manter a proposta enviada pela Direção, sem modificações.  

2. Documento sobre normas do TCC. Os presentes debateram o documento sobre 

orientações sobre TCC, considerando também as alterações enviadas pelo Professor Rodrigo 

Cunha. A versão final será incluída na Ordem do Dia da próxima reunião. 
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