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Sinopse da reunião nº 01/2022/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião de 2022 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Química, realizada remotamente no dia 09 de março, às 14h00, 

na sala virtual da conferenciaweb-RNP. 

 

Informes 

1. Concursos em andamento 

Professora Karina informou sobre dois editais que ainda continuam em aberto e com 

isso as bancas examinadoras já foram selecionadas e aprovadas pelo conselho do 

CCNH e pela comissão de vagas. 

2. Reunião com os discentes 

Professora Karina também informou sobre a possibilidade de marcar uma reunião com 

os discentes antes da matrícula, para explicar sobre o processo de matrícula para o 

próximo quadrimestre e que a reunião é aberta para quem participa da coordenação. 

 

Ordem do dia 

1. Apresentação das datas das próximas reuniões da coordenação e aprovação. 

Foram propostas as seguintes datas para as próximas reuniões 

 

2ª sessão ordinária 13 de abril 

3ª sessão ordinária 08 de junho 

4ª sessão ordinária 10 de agosto 

5ª sessão ordinária 19 de outubro 

 

As datas foram aprovadas sem contestação. 

 

Expediente 

1. Discussão sobre rodízio de período e Campi na atribuição didática 

Professora Karina fez alguns apontamentos sobre o funcionamento do rodízio de 

período, professora Giselle questionou sobre como a redução de carga didática irá 

funcionar neste rodízio e indicou como era feito antes do período remoto. Professora 

Mirella pediu pra considerar os dados a partir de 2019 para continuar os rodízios deste 

ano. Foi decidido que os dados a serem levantados para inicio nos próximos 

quadrimestres serão os dados a partir de 2019. 

2. Sugestão para novos coordenadoras da disciplina Transformações Químicas 

Professora Karina apontou alguns nomes para o cargo, e por fim decidiram sondar os 

professores Celio Fernando, Alvaro Takeo, Camilo Andrea e Monica Benicia para 

decidirem futuramente. 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

2 

 

 

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar a gravação do áudio 

da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

Lucas Almeida Nunes 

Estagiário 
 

  

 

Anexo 

 

 Lista dos presentes na 1ª reunião da Coordenação do curso de Bacharelado 

em Química realizada remotamente no dia 09 de março às 14h00 na sala virtual da 

conferenciaweb-RNP: 

 

Nome Categoria/membro 

Karina Passalacqua Morelli Frin Docente/ Coordenadora 

Mirella Inês de Sairre 
Docente/ Vice 

Coordenadora 

Juliana dos Santos de Souza Docente/ Titular 

Heloisa França Maltez Docente/ Titular 

Bruno Guzzo da Silva Docente/ Titular 

Camilo Andrea Angelucci Docente/suplente 

Giselle Cerchiaro Docente/suplente 

Thayná Mesquita Gomes dos 

Santos 
Discente/Convindado 

Assistente Lucas Almeida Nunes 

 


