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Ata n° 03/CCNH/Coordenação do curso de Bacharelado em Química/Reunião Ordinária
de 27/04/2017
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Ata da terceira reunião ordinária de coordenação do Curso Bacharelado em Química, realizada
às quatorze horas do dia vinte e sete de abril de dois mil e dezessete, na sala 312-3, Bloco A,
campus 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; Diogo Librandi
da Rocha. Presente o técnico-administrativo: Wellison Moreira dos Reis. Ausência devidamente
justificada: Thales Rocha Macedo, representante discente. 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 a importância da coordenação
discutir e sinalizar para o CCNH sobre as prioridades na distribuição de vagas para o
Bacharelado em Química. 2. Ato contínuo, a coordenadora enfatizou o desempenho positivo dos
docentes nas avaliações individuais. 3. Perfil do aluno do curso Bacharelado em Química: a
maioria dos discentes que o cursa faz também Engenharia dos Materiais, esta foi a conclusão da
pesquisa realizada pelo representante dos discentes, Thales Rocha Macedo. Ordem do Dia: 1.
Aprovação das atas: reuniões ocorridas em 22/02/2017 e 22/03/2017: foram discutidas.
Votação: aprovação unânime. 2. Relatório de Matrículas e Modificações na Alocação Feitas
Pela Direção de Centro: A professora Giselle informou que para o quadrimestre 2017.2
algumas turmas das disciplinas de PD e TQ foram fechadas devido ao baixo número de inscritos,
em contrapartida, houve necessidade de abrir turmas extras em outras disciplinas para atender a
demanda. A coordenação fará as sugestões pertinentes à alocação, porém, a decisão final será a
do diretor de centro CCNH. Todos concordaram. 3. Pedido de Alteração de Horário da
Disciplina Ministrada pela Professora Mariselma Ferreira: A coordenadora informou que a
docente Mariselma Ferreira solicitou alteração de horário do matutino para o vespertino da
disciplina ministrada por ela. Salientou tratar-se de uma disciplina de opção limitada e por isso
não havia nenhum impedimento, que a PROGRAD já havia sido consultada. Discussão.
Votação: aprovação por unanimidade. 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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