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Sinopse da reunião nº 02/2018/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação 

 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 2ª reunião de 2018 da Coordenação 

do curso de Bacharelado em Química, realizada 

no dia 28 de março, às 14h00, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade 

Federal do ABC.  

 

 

Informes da Coordenação:  

 

1. Informes sobre reunião CG: a alocação didática foi revista e não foram 

encontrados erros; 

 

2. GT catálogo de disciplinas: foi mostrado o estudo apresentado na CG 

para otimizar catálogo de disciplinas e fazer análise de similaridade; 

 

3. Informes sobre contratação de docentes: foi informado o andamento 

dos processos de contratações de docentes; 

  

4. Reunião com alunos (07.03.2018): foi relatada a reunião que ocorreu 

com os alunos do bacharelado e foram respondidos questionamentos dos alunos sobre os PPC’s 

2010/2015, estágios e atividades complementares; 

 

5. Solicitação de verba RTI do CCNH para laboratórios didáticos: 

informou-se que será solicitada verba da RTI FAPESP para o laboratório 406, bloco A, 

necessita de climatização para melhorar as pesquisas; 

 

Ordem do dia: 

1.  Previsão Orçamentária 2019: ordem de prioridades são 02 

computadores para o Laboratório 406, motivo: substituir os antigos que já estão obsoletos; 

Nobreaks de 10 KVA’s para espectrômetro de massa; Manutenção e instalação de 

equipamentos. Votação. Aprovação unânime. 

 

Expediente:  

1.  Número de docentes possíveis de serem afastados simultaneamente: 

será elaborada uma proposta para decidir a questão e a proposta será apreciada na próxima 

reunião. Após apreciação pela coordenação do bacharelado, a Plenária consultada sobre o caso; 
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2.  Diretriz para revezamento de campus, Santo André e São Bernardo do 

Campo, entre os docentes: prioridade de alocação em São Bernardo do Campo será para o 

docente que nunca foi alocado anteriormente neste campus. Uma tabela comparativa foi 

apresentada e será aprimorada e apresentada na próxima reunião ordinária; 

3. Funções dos coordenadores de curso e de disciplina: discutiu-se a 

aplicação das Resoluções ConsEPE 159, art. 6° e 74, art. 6°, XX. Ficou decidido que o 

coordenador de disciplinas fará a distribuição de turmas; 

4. Portaria para regulamentar Resolução CG sobre Estudo Dirigido: item 

mantido em pauta para próxima reunião.  

 

 

 

Wellison Moreira dos Reis 

Assistente em Administração 

 

 

André Sarto Polo 

Coordenador do Bacharelado em Química 
   


