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Sinopse da reunião nº 07/2019/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação 

 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 7ª 

reunião de 2019 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Química, realizada no dia 10 de dezembro, às 13h00, na sala 

312-3, bloco A, campus Santo André da Universidade Federal 

do ABC. 

 

 

Informes do Coordenador 

1. Prorrogação do prazo de inscrições para concursos. O coordenador André Sarto 

Polo comunicou que os concursos em andamento foram prorrogados até o dia 13 de janeiro de 

2020 devido ao baixo número de inscritos. 

2. Tomadas de decisões (abertura, fechamento e remanejamento de turmas). André 

informou que as decisões em relação ao curso de Bacharelado em Química foram encaminhadas 

à direção do CCNH. Em geral, não houve fechamento de turmas, algumas turmas tiveram suas 

vagas expandidas e outras sofreram pequenos ajustes.  

3. Solicitação de licença recebida. André informou que um docente credenciado no 

curso de Bacharelado em Química solicitou 60 dias de licença para tratar da própria saúde. 

Verificou-se junto à direção do CCNH a possibilidade de contratar um professor visitante para 

suprir a ausência deste.  Porém, após as decisões tomadas acerca da abertura e fechamento de 

turmas, constatou-se que a alocação didática não seria comprometida, pelo menos por agora, 

descartando assim a contratação mencionada.  

4. Parecer para o estágio probatório da professora Juliana dos Santos de Souza. André 

explicou que emitiu um parecer justificando a concentração de disciplinas ministradas pela 

professora Juliana, em virtude da necessidade apresentada pela docente. 

5. Prof. André informou que estiveram presentes na reunião os representantes docentes 

Amedea Barozzi Seabra, Alvaro Takeo Omori, Artur Franz Keppler, Bruno Lemos Batista e as 

futuras representantes docentes da coordenação Mirela Inês de Sairre e Monica Benicia Mamian 

Lopez, bem como o apoio da secretaria do CCNH. 

 

Ordem do Dia 
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1. Afastamento internacional do prof. Vani Xavier (ad referendum). Aprovado por 

unanimidade. 

2. Calendário de reuniões da coordenação do Bacharelado em Química 2020. 

Aprovado por unanimidade. 
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