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Ata n° 01/CCNH/Coordenação do curso de Bacharelado em Química/Reunião Ordinária
de 22/02/2017.
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Ata da primeira reunião ordinária da coordenação do Curso de Bacharelado em Química de 2017, realizada
às dezesseis horas do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezessete, na sala S-504, do Bloco B, do
campus de Santo André da Universidade Federal do ABC. A reunião foi presidida pela Coordenadora do
curso, professora Giselle Cerchiaro e pelo Vice-Coordenador do curso, o professor André Sarto Polo,
contou com a presença dos representantes docentes: Karina Passalacqua Morelli Frin; Diogo Librandi da
Rocha; Paulo de Ávila Júnior; Fernando Luiz Cássio Silva (suplente). Presentes os técnicosadministrativos: Renato da Silva Correa e Wellison Moreira dos Reis. Ausências devidamente justificadas:
Marco Antônio Bueno Filho; Patrícia Cecília da Silva; Thales Rocha Macedo. No uso da palavra, a
coordenadora do curso cumprimentou os presentes e declarou abertos os trabalhos da reunião. Informes
da Coordenação: 1. A coordenadora Giselle Cerchiaro informou sobre o término de mandato na CALGP
dos docentes Mauro Coelho dos Santos e Diogo Librandi da Rocha, ressaltou a urgência pela indicação dos
substitutos. 2. A distribuição de novas vagas de docentes do curso será acordada em plenária. Pauta:1.
Aprovação das atas das reuniões realizadas em 20/07/2016; 26/10/2016; 28/11/2016; 14/12/2016: Após
inseridas as retificações propostas pelo professor André Sarto Polo, as atas foram aprovadas por
unanimidade. 2. Pedido de redistribuição: O professor Cedric Stephan Graebin solicitou redistribuição
para a UFABC, o pedido foi analisado e indeferido, justificado pela ausência de vaga no momento. Foi
decidido pela coordenação enviar e-mail para o solicitante informando da importância de estar atento ao
surgimento de vaga. Se no futuro o solicitante ainda estiver interessado na redistribuição deverá submeter
toda documentação atualizada. 3. Avaliação das disciplinas - relatório da PROGRAD: A professora
Giselle Cerchiaro informou que as avaliações já estavam disponíveis e questionou a melhor forma de
divulgação dos dados. Os membros presentes discutiram e decidiram pela divulgação individual. Votação
unânime. 4. Seminário das novas docentes contratadas: Abriu-se a discussão sobre a forma de
aproximação das novas docentes com os demais professores, bem como, conhecer a abordagem de
conhecimento em suas áreas de atuação. Decidiu-se que a melhor forma seria solicitar-lhes um resumo de
linha de pesquisa sobre as disciplinas ministradas no curso em formato PDF. Aprovada por votação
unânime. 5. Inclusão de disciplinas eletivas em 2017: aberta a discussão sobre o requerimento do
professor Luciano Avallone Bueno para ministrar aulas e ser credenciado na Plenária do curso junto ao
CCNH. Votado e aprovado por unanimidade. Na oportunidade, discutiu-se ainda, sobre a possibilidade do
professor Luciano Avallone ministrar aulas de empreendedorismo e da professora Eloah Rabello Suarez
elaborar um curso de Química dos Alimentos. 6. Determinação do tempo de mandato do presidente do
NDE: discutido e aprovado por unanimidade o período de 1 (um) ano de mandato, com possibilidade de
recondução por mais 1 (um) ano. Nada mais havendo a declarar, a coordenadora do curso de Bacharelado
em Química, a professora Giselle Cerchiaro, agradeceu aos presentes e encerrou a reunião, da qual eu,
Wellison Moreira dos Reis, lavrei a presente ata.
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