
 

Santo André, 25 de abril de 2018 

Ex. Sr. 
Prof. Dr. Ronei Miotto 
Presidente do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 
 

Ref.: Parecer da Coordenação do Bacharelado em Química sobre solicitação de 

cooperação técnica da Profa. Isarita Martins Sakakibara 

 

A coordenação do Bacharelado em Química, em sua terceira reunião ordinária 

realizada no dia 25 de abril de 2018 e com os seguintes membros presentes: André Sarto Polo, 

Bruno Lemos Batista, Artur Franz Keppler, Márcia Aparecida da Silva Spinacé, Karina Passalacqua 

Morelli Frin, Alvaro Takeo Omori avaliou o projeto de colaboração técnica encaminhado para 

avaliação, datado de 29 de março de 2018. Esta avaliação considerou apenas qual a possível 

contribuição da Profa. Isarita Martins Sakakibara a este bacharelado.  

No documento, a docente manifesta que poderá contribuir com as seguintes 

disciplinas do Bacharelado em Ciência e Tecnologia: 

1. Transformações Químicas 

2. Biodiversidade: Interações entre organismos e ambiente 

3. Bioquímica: estrutura, propriedade e funções de Biomoléculas 

4. Base Experimental das Ciências Naturais 

Das disciplinas mencionadas, o Bacharelado em Química contribui com docentes nas 

disciplinas 1, 3 e 4. Atualmente este bacharelado está cumprindo com o compromisso assumido 

em relação ao seu percentual das turmas planejadas pela coordenação do BCT. Assim, caso a 

solicitação da docente seja atendida, será necessário que turmas extras destas disciplinas sejam 

ofertadas. 

No mesmo documento a docente manifesta que poderá contribuir com as seguintes 

disciplinas obrigatórias do Bacharelado em Química: 

1. Análise química instrumental 

2. Bioquímica Experimental 

3. Eletroanalítica e Técnicas de Separação 

Atualmente o bacharelado em química conta com um time bastante qualificado e em 

quantidade suficiente para ofertar estas disciplinas. Assim, a participação nestas disciplinas não 

é, neste momento, uma contribuição a este bacharelado. 

A docente ainda manifesta que pode contribuir com as seguintes disciplinas eletivas 

(opções limitadas) deste bacharelado: 

1. Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal – Alguns Conceitos e Aplicações 

2. Poluição Atmosférica 

3. Química forense 



 

Estas disciplinas constavam do Projeto Pedagógico do Curso em 2010. Tais disciplinas 

não constam do atual PPC do Bacharelado em Química e não são mais ofertadas por este 

bacharelado, portanto a participação nestas disciplinas não é, neste momento, uma 

contribuição a este bacharelado. 

Considerações finais 

Caso a docente tenha sua solicitação deferida, esta coordenação entende que ela 

poderá contribuir com turmas extras de disciplinas do BCT, caso elas sejam ofertadas. Esta 

coordenação não vê efetiva contribuição da docente, neste momento, para o Bacharelado em 

Química. 

Cabe ainda ressaltar que a docente solicitou redistribuição a este curso em 2015 e em 

comunicação enviada pelo então coordenador do Bacharelado em Química, Prof. Dr. Vani Xavier 

Oliveira Júnior, a plenária do curso negou a solicitação sendo 15 votos contrários à redistribuição 

e 1 favorável. 

 

Esperamos que este parecer ajude o conselho a tomar a melhor decisão para o CCNH. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. André Sarto Polo 
Coordenador do Bacharelado em Química 

Pela coordenação do Bacharelado em Química 
 


