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Ata n° 02/CCNH/Coordenação do curso de Bacharelado em Química/Reunião Ordinária
de 22/03/2017
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Ata da segunda reunião ordinária da coordenação do Curso de Bacharelado em Química de 2017,
realizada às dezesseis horas do dia vinte e dois de março de dois mil e dezessete, na sala 312-3, do
Bloco A, 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; Paulo de Ávila Júnior; Marco Antônio Bueno Filho; Alexandre
Zatkovskis Carvalho (suplente). Presente o técnico-administrativo: Wellison Moreira dos Reis.
Ausentes os representantes dos discentes: Patrícia Cecília da Silva; Thales Rocha Macedo.
Ausência devidamente justificada: Diogo Librandi da Rocha. No uso da palavra, a coordenadora
do curso cumprimentou os presentes e declarou abertos os trabalhos da reunião. Informe da
Coordenação: A coordenadora Giselle Cerchiaro informou sobre a mobilização dos acadêmicos
para realizarem na primeira semana do terceiro quadrimestre do corrente ano o evento, “Primeira
Semana da Química”. Destacou a importância e o impacto positivo que este evento pode acarretar
na vida acadêmica dos estudantes, porém, deixou claro que a responsabilidade em produzi-lo é
integralmente dos discentes. Pauta: 1. Discussão sobre a listagem de equipamentos
danificados enviada pela CLD: Aberta a discussão, os membros da coordenação decidiram
adotar uma lista de prioridades para a manutenção dos equipamentos de laboratórios didáticos e
enviá-la para Divisão Administrativa do CCNH, setor que está intermediando a demanda junto à
PROGRAD, responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, a lista será
enviada até dia 30/03/2017. Em processo de votação: aprovada por unanimidade. 2.
Reaproveitamento de concurso: A professora Giselle informa sobre a solicitação de
reaproveitamento de concurso do professor Cristiano José de Andrade, concurso UFSCAR.
Ressalta ainda que, segundo orientação da Divisão Acadêmica do CCNH, o procedimento a ser
adotado será semelhante às regras da redistribuição, com a diferença de que para o
reaproveitamento não existe norma interna positivada, por isso, recomenda-se traçar um
paralelismo entre este e aquele. A decisão da coordenação foi pelo não reaproveitamento do
candidato no momento, motivo: inexistência de vaga. Votação unânime. Foi solicitada à Divisão
Acadêmica do CCNH comunicar ao candidato da decisão, informando-o que no momento temos
um edital de concurso aberto e que surgindo a vaga ele poderá formalizar nova solicitação, para
tanto deverá ficar atento às publicações da UFABC. 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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