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Sinopse da reunião nº 01/2018/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação

Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 1ª reunião de 2018 da Coordenação
do curso de Bacharelado em Química, realizada
no dia 28 de fevereiro, às 14h00, na sala 312-3,
bloco A, campus Santo André da Universidade
Federal do ABC.

Informes:
1.
Solicitação de docentes visitantes para Reitoria: atualizou sobre o
status da solicitação, aguardando resposta.
2.
Processos seletivos simplificados para contratação de docentes
visitantes: as solicitações foram aprovadas pelo Conselho do CCNH.
3.
Formatura 2018.1: houve uma formanda.
4.
Alocação didática 2018: foi concluída e as divergências esclarecidas.
5.
Planilha de alocação CCNH: foi preenchida com base no que foi
acordado com a coordenação.
6.
Concurso 219/2016 - Transformações e Tecnologia Química: o
candidato aprovado já entrou em exercício.
7.
Concurso 227/2016 – Quimiometria e Espectrometria de Massas: as
bancas foram aprovadas pelo ConsCCNH e já estão com datas marcadas.
8.
Indicação de docentes do Bacharelado em Química para CALGP: foi
indicada a recondução de João Henrique Ghilardi Lago e Eloah Rabello Suarez.
9.
Alteração em coordenadores de disciplinas BIs: informou os nomes dos
docentes indicados.
10.
Solicitação para aproveitamento de concurso: houve um pedido que foi
indeferido por falta de vagas e casos semelhantes serão tratados da mesma forma.
11.
Disciplina de estudo dirigido: por definição da CG, coordenação de
curso e NDE terão que definir regras.

Ordem do Dia:
1. Indicação de agente de internacionalização do Bacharelado em Química:
Prof. Hueder Paulo Moisés de Oliveira mostrou interesse na sua recondução. Será feita consulta
à plenária para identificar se há mais interessados.
2. Credenciamento da Profa. Danielle Ribeiro de Araújo à plenária do
Bacharelado em Química: aprovado por unanimidade.

Expediente:
1 . Número de docentes possíveis de serem afastados simultaneamente:
considerou-se difícil a definição de um número. Será feito um trabalho de conscientização sobre
a distribuição de créditos e as dispensas, em último caso, regras serão elaboradas.
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2. Diretriz para revezamento de campus entre os docentes: item não foi
discutido, retorna à pauta.
3. Alocação didática 2019 – Como resolver os problemas observados na
alocação 2018: a) Disciplinas obrigatórias da atribuição tecnológica: há poucos docentes se
prontificando a ministrar disciplinas obrigatórias. Haverá conversa com os docentes da área; b)
Alocação segundo quadrimestre: há necessidade de maior atenção, devido às dispensas. Será
feito trabalho de conscientização, em último caso, elaboração de regras.
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