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Sessão Ordinária de 14 de abril de 2014. 
 
Ordem do dia ou Expediente: Banca do concurso de Química edital 102/2013 
 
Relator: Janaina de Souza Garcia 
 
Contexto e Histórico: 

Após a divulgação das inscrições homologadas, todos os membros da plenária do 

Bacharelado em Química foram consultados quanto a sugestões de nomes para 

composição da banca, sendo selecionados nomes, de áreas diferentes da química, 

devido ao tema geral do concurso. Frente ao grande número de inscritos (76), foi dado 

preferência para docentes mais experientes. O grande número de inscritos também 

levou à indicação de 4 membros para a banca. 

Uma lista com sugestão de nomes de docentes para compor a banca foi aprovada na 

reunião ordinária do Conselho do CCNH de 17 de março de 2014, contudo, após 

consulta quando à disponibilidade de data e conflitos de interesse, vários docentes 

indicados se mostraram impossibilitados de participar da banca. A Profa. Adelaide 

Faljoni-Alário foi então indicada para compor a banca como membro titular e a Profa. 

Gisele Cerchiaro indicada como suplente. O Prof. Antonio Luis Braga (Pesquisador 

nível 1ª do CNPq) foi indicado para presidir a banca. 

 

Avaliação: 

Os membros sugeridos inicialmente haviam sido consultados informalmente e se 

disponibilizaram a participar da banca. Uma análise inicial não havia identificado 

conflitos de interesse por relações com os candidatos. Quando o contato oficial foi 

feito, alguns dos docentes indicados se mostraram indisponíveis para participar da 

banca, por problemas de data ou conflito de interesse, inclusive membros indicados 

como suplentes. 

As Professoras Adelaide e Gisele não tem conflito de interesse com os candidatos e 

se dispuseram a participar da banca, mesmo sendo contatadas de última hora. 

 

Conclusão: 

Favorável à aprovação dos nomes indicados. 


