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Sessão Ordinária de 13 de outubro de 2014. 
 
 
Expediente: Necessidade de contratação de professores visitantes para a área de Química 
 
Relator: Prof. Dr. Giselle Cerchiaro 
 
Contexto e Histórico: 
O Bacharelado em Química vem ministrando anualmente todas as disciplinas 
obrigatórias do curso específico, bem como das relacionadas às atribuições 
tecnológicas desse curso, oferecendo inclusive inúmeras disciplinas eletivas, que 
visam um complemento importante na formação e aspirações profissionais dos 
discentes da UFABC. 
Além disso, os professores vinculados a esse Bacharelado são responsáveis por 
ministrar várias disciplinas obrigatórias dos Bacharelados Interdisciplinares (BC&T e 
BC&H), totalizando mais de 400 créditos anuais nessas disciplinas. 
Pleiteando a continuidade dessa atribuição - sem prejuízo na qualidade desses 
serviços - necessitamos da contratação de três professores visitantes, pois teremos, 
durante o próximo ano letivo, uma diminuição de alguns docentes efetivos do quadro 
do Bacharelado em Química, sendo eles: Dra. Adelaide Faljoni-Alário – dispensada 
por desempenhar uma Coordenação de Área, junto à CAPES; Dr. Camilo Andrea 
Angelucci – dispensado para a realização de Pós-Doc no exterior; Dra. Ângela 
Albuquerque Teixeira Neto – por exoneração em 2014.  
 
Avaliação: 
Tendo em vista o exposto acima, no qual foi relatado que, além da exoneração de um 
docente, outros dois professores vinculados ao Bacharelado em Química estarão 
desempenhando outras importantes atividades no Brasil e no exterior durante o ano de 
2015, fica nítida a necessidade de uma reposição temporária nesse quadro de 
professores, no intuito de preservar a qualidade dessas atividades.  
 
Conclusão: 
Dessa forma, a relatoria é favorável à aprovação do documento. Prof. Dr. Giselle 
Cerchiaro 

 


