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Sinopse da reunião nº 02/2022/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião de 2022 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Química, realizada remotamente no dia 13 de abril, às 14h00, na 

sala virtual da conferencia web-RNP. 

 

Informes 

1.       Matrícula e tomada de decisão Q2.2022. Professora Karina explicou que com a 

Resolução ConsUni 217, que suspendeu o plano de retomada, já foi possível realizar a expansão 

de 15 para 30 vagas em todas as disciplinas que tinham um componente prático, nos dois turnos, 

com exceção de Eletroanalítica e Técnicas de Separação. Informou que nas disciplinas que 

tiveram alta demanda, foi possível incluir todos os alunos, pois serão ministradas em modo 

remoto. Apenas em Química dos Elementos e Química Inorgânica Experimental, ambas do 

período noturno, alguns alunos ficaram de fora, mas com possibilidade de se matricularem no 

período diurno. Observa-se maior demanda no período noturno. Para o Q3, professora informa 

que está aguardando o BC&T encaminhar as demandas. Professora Mirella acrescentou que tem 

recebido pedidos dos alunos no sentido de verificar se há possibilidade de ampliar a quantidade 

de vagas no período noturno. 

2.       Concursos em andamento. O concurso do edital 105/2019 de Química Inorgânica 

terá início na próxima semana. O concurso do edital 106/2019 de Eletroanalítica se encerrou na 

semana passada e não houve nenhum aprovado. Professora Juliana trouxe a preocupação do 

professor Wendel acerca da divisão do tempo destinado à arguição e informou que irá levar o 

posicionamento da Coordenação ao ConsCCNH. 

 

Expediente 

1. Nova coordenação da disciplina de Transformações Químicas. Professora Monica 

Benicia Mamian Lopez foi consultada e está inclinada a aceitar a função. Professora Mirela 

informou que o professor Fernando Carlos Giacomelli se coloca a disposição para auxiliar. 

2. Processo seletivo simplificado para docentes visitantes. Há 6 (seis) vagas na grande 

área Química (Bacharelado e Licenciatura). A Licenciatura está realizando a contratação de 2 

docentes, deixando 4 vagas disponíveis para o Bacharelado. Tendo em vista de ser ano eleitoral, 

as nomeações devem ser feitas até 30 de junho. A secretaria do CCNH está verificando junto à 

Sugepe como tal normativa se aplicaria aos processos seletivos simplificados. É importante já 

postular a demanda. A sugestão é disponibilizar uma vaga para cada subárea da Química. Os 

docentes discorreram acerca das disposições da Resolução Consepe nº. 226/18. Professora 
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Karina levantou a questão da vaga remanescente do edital 106/2019 e as implicações da LC 

173/2020.  

 

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

reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

Thais Takahashi Sugimati 

Assistente em Administração 
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Anexo 

 

 Lista dos presentes na 2ª reunião da Coordenação do curso de Bacharelado 

em Química realizada remotamente no dia 13 de abril 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 

Thais Takahashi Sugimati Apoio administrativo 

 


