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Sinopse da reunião nº 03/2018/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação 

 

 

Síntese das deliberações referentes aos 

assuntos constantes da 3ª reunião de 2018 da 

Coordenação do curso de Bacharelado em 

Química, realizada no dia 25 de março, às 

14h, na sala 312-3, bloco A, campus Santo 

André da Universidade Federal do ABC.  

 

 

Informes da Coordenação:  

 

1. Informe sobre a reunião da Comissão de Graduação (CG): não 

houve nenhuma discussão relevante ao curso, portanto não há informes. 

 

2. Informe sobre os concursos de Quimiometria e Espectrometria de 

Massas: os concursos foram realizados, dois docentes (um de cada área) estão sendo 

contratados e tem previsão de início de exercício para o segundo quadrimestre. 

  

3. Informe sobre processos seletivos simplificados – Docentes 

Visitantes: o processo da Química Inorgânica foi finalizado, a previsão de contratação 

do docente é para o segundo quadrimestre. Os processos de Química Orgânica e 

Química Geral e Bioquímica foram prorrogados, tendo em vista o baixo número de 

inscritos. As inscrições já se encerraram e em breve as bancas serão montadas. 

 

Informe dos membros: 

 

1. Reunião com coordenadores de disciplinas do BC&T: os docentes 

devem atentar-se para algumas exigências que não estão sendo cumpridas e  isso pode 

atrapalhar nos processos de avaliação e reconhecimento dos cursos.  

 

Ordem do dia: 

1. Atuação docente no campus São Bernardo do Campo: 

apresentada planilha com dados consolidados após consulta à comunidade. Aprovada a 

publicação das informações no site do curso. 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

2 
 

2. Apreciação do relato do Conselho do CCNH (ConsCCNH) 

referente à alocação didática: após discussões, o documento contendo manifestações 

dos membros foi ajustado e aprovado. 

3. Colaboração técnica professora Isarita Martins Sakakibara: após 

discussões, o parecer a ser enviado para o ConsCCNH foi adaptado e aprovado. 

 

Expediente:  

1.  Número de docentes possíveis de serem afastados 

simultaneamente: o assunto será discutido na próxima reunião. 

 

 

Patrícia Guilhermitti Pereira 

Assistente em Administração 

 

 

André Sarto Polo 

Coordenador do Bacharelado em Química 
   


