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Sinopse da reunião nº 08/2018/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 8ª reunião de 2018 da Coordenação do
curso de Bacharelado em Química, realizada no dia 03
de outubro, às 14h, na sala 603-3, bloco A, campus Santo
André da Universidade Federal do ABC.

Informes do coordenador
1.
Retornos sobre alocação didática: foram informados quais foram os retornos
sobre alocação didática e como ficou o resultado geral do processo
2.
Presentes e ausentes: Prof. André informou que estiveram presentes os
docentes Karina Passalacqua Morelli Frin, Artur Franz Keppler, Alvaro Takeo Omori, Amedea
Barozzi Seabra e Mirela Inês de Sairre.
Informes dos membros
3.
UFABC para todos: o Prof. Takeo informou como foi o andamento da
apresentação do Curso do Bacharelado em Química durante o evento. Foi discutido sobre
possíveis melhorias para serem executadas na próxima edição do Evento.
4.
Documento de orientações sobre TCC: o Prof. Artur informou sobre reunião
com os coordenadores e ex-coordenadores de TCC e das possíveis sugestões a serem aderidas.
Será apresentada a proposta na próxima reunião.

Expediente
1.
Classificação de cursos pelo INEP: o Prof André apresentou classificação
enviada pela Propladi e colocou em discussão par decidir se a classificação foi adequada: foi
encaminhado para ordem do dia e aprovado por unanimidade;
2.
Discussão sobre vaga remanescente no curso: o assunto foi discutido e foram
apresentadas algumas propostas. Foi definido que casos de redistribuição não serão
considerados até a definição do perfil de vaga a ser contratada O Prof André fará o
levantamento de dados sobre este caso e trará na próxima reunião para discussão. Item mantido
no expediente.
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