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Sinopse da reunião nº 03/2022/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião de 2022 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Química, realizada remotamente no dia 08 de junho, às 14h00, 

na sala virtual da conferenciaweb-RNP. 

 

Informes  

 

1. Concurso público para professor efetivo - Edital nº 105: a coordenadora Karina 

informou que o candidato aprovado tomará posse até o dia 1º de julho. Se o candidato não for 

empossado até a data referida,  sua nomeação ocorrerá apenas em 2023 por conta de 

determinações legais específicas em ano eleitoral.  

 

2. A professora Heloisa França Maltez externou seu descontentamento em ministrar a 

disciplina Transformações Químicas nos laboratórios 405 e 408. Explicou que esses laboratórios 

não comportam turmas com grande número de alunos.  

 

 

Expediente  

 

3. Alocação didática: Karina contextualizou todo o processo de construção da alocação 

didática para o segundo e terceiro quadrimestres. O tema será encaminhado à plenária para 

deliberação.  

 

4. Processo seletivo simplificado para docente visitante: promovido para ordem do dia: 

Serão contratados professores visitantes para as áreas de Atribuições Tecnológicas, Físico-

Química e Química Analítica. A vaga que sobrou será   definida futuramente entre as áreas da 

Química Orgânica e Inorgânica.  

 

5. Discussão sobre perfil de vaga de prof. Adjunto para as próximas contratações: 

promovido para ordem do dia: Karina apresentou a metodologia sobre o estudo feito para a 

definição dos perfis mais necessários. As áreas da Química Analítica, Química inorgânica e 

Química orgânica foram escolhidas para as três vagas existentes de professor adjunto. Karina 

consultará as necessidades dos programas de pós-graduação e encaminhará o tema à plenária do 

curso para discussão. 

 

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

áudio da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 



 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

2 

 

 

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em Administração 

 
  

 

Anexo 

 

 Lista dos presentes na 3ª reunião da Coordenação do curso de Bacharelado 

em Química realizada remotamente no dia 08 de junho às 14h00 na sala virtual da 

conferenciaweb-RNP: 

 

Nome Categoria/membro 

Karina Passalacqua Morelli Frin Docente/ Coordenadora 

Mirella Inês de Sairre 
Docente/ Vice 

Coordenadora 

Heloisa França Maltez Docente/ Titular 

Bruno Guzzo da Silva Docente/ Titular 

Bruno Lemos Batista Docente/titular 

Camilo Andrea Angelucci Docente/suplente 

Rodrigo Espirito Santo da Silva Apoio administrativo 

 


