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Sinopse da reunião nº 09/2018/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 9ª reunião de 2018 da Coordenação do
curso de Bacharelado em Química, realizada no dia 24
de outubro, às 14h00, na sala R603-3, bloco A, campus
Santo André da Universidade Federal do ABC.
Informes do coordenador
1. Resultado do Enade. O curso ficou com conceito 4. Assim que o relatório de
avaliação do curso for disponibilizado, serão avaliadas maneiras para melhorar o conceito na
próxima avaliação.
2. Reunião com alunos. A reunião prevista ocorreu, os alunos apresentaram dúvidas
principalmente sobre atribuições tecnológicas.
3. Solicitação de Redistribuição. Foi apresentada a solicitação de redistribuição feita à
coordenação do curso e o documento indeferindo a mesma, conforme foi acordado na 8ª
reunião.
4. Informou que estiveram presentes na reunião André Sarto Polo, Bruno Lemos
Batista, Amedea Barozzi Seabra, Artur Franz Keppler, Karina Passalacqua Morelli Frin. Alvaro
Takeo Omori esteve ausente com justificativa, sendo substituído pela sua suplente Ivanise
Gaubeur.

Informes dos membros
1. Ivanise Gaubeur alertou para que nas próximas alocações tente-se evitar que um
docente seja alocado em duas disciplinas diferentes em dias seguidos, pois pode comprometer a
preparação das aulas. Prof. André mencionou que isso é levado em consideração e pediu que
todos da coordenação ajudem nesta revisão.

Ordem do dia
1. Co-orientações de TCC. Foi decidido que PDC (Professor Doutor Colaborador) e
alunos de mestrado ou doutorado poderão ser co-orientadores.

Expediente
1. Diretrizes sobre TCC. A proposta apresentada foi discutida, as modificações
propostas serão incluídas e o documento será disponibilizado aos membros para acertos.
Retornará para apreciação na próxima reunião da coordenação.
2. Vaga remanescente no curso. O assunto não foi tratado, será mantido na pauta da
próxima reunião.
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