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Bom dia a todos!

O resultado da nossa reunião plenária conjunta de 28/04 foi:

- apresentação dos créditos totais dos docentes do Bach. em Química, considerando o curso,
o BCT e todas as pós-graduações envolvidas.

- Com base nestes dados, foi decidido que podemos pleitear um aumento de nossa
participação na disciplina do BC&T: Bases Experimentais das Ciências Naturais. As demais
disciplinas continuam como estão. Apenas nas disciplinas de PD diminuiremos nossa
participação para 5% (no máximo), e EOCU para 0%.

- Com bases neste estudo, decidimos pleitear 5 das 12 vagas pertencentes ao CCNH, sendo
que uma destas vagas irá para a Licenciatura em Química - que poderá ser preenchida pelo
aprovado em 2º. lugar no concurso ref. edital 151/2015, via solicitação de expansão de
vagas.

- A Licenciatura em Química se compromete a aumentar sua participação nos oferecimentos de
disciplinas do BC&T, para pelo menos mais 12 créditos, mediante a vaga adicional.

Haverá uma reunião de todas as coordenações de curso com o Prof Ronei Mioto, dia 11/05 as
9h, onde será apresentada nossa demanda.

Esta demanda de mais vagas docentes se baseará em:

1- Cumprimento do numero de créditos ideal preconizado pelo CCNH;
2- Cumprimento de créditos em pós-graduação, visto que nossos docentes estão envolvidos
com 9 pós-graduações diferentes, apresentando interdisciplinaridade e inserção em diversas
áreas de pesquisa;
3- Cumprimento de oferta de créditos de disciplinas livres em nosso curso, essenciais a
modalidade Tecnólogica, e que no atual quadro estão sendo pouco oferecidas;
4- O compromisso de aumento de nossa participação no BC&T esteja atrelado ao aumento de
número de vagas para nosso curso.

Após socilitarmos a nossa demanda iremos aguardar a resposta sobre as vagas, e
repassaremos a todos.

Atenciosamente
Giselle/ Marco Antonio

Anexos:
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