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Professores do Departamento de Química - FACET
      
    -  Prof.ª Hélen Rose de Castro Silva Andrade -  Coordenadora  
    -  Prof.ª Cristina Fontes Diniz - Vice-Coordenadora  
    -  Prof. Frederico Ramos Fioravante -  Membro Titular  
    -  Prof.ª Patrícia Machado Oliveira  - Membro Suplente  
    -  Prof.ª Cristina Fontes Diniz  -  Membro Titular  
    -  Prof. Paulo Henrique Fidêncio -  Membro Suplente   
    -  Prof. Rodrigo Moreira Verly - Membro Titular  
    -  Prof.ª Dalva Ester da Costa Ferreira - Membro Suplente  
    -  Profª Angélica Oliveira Araújo - Membro Titular  
    -  Prof.ª Aline de Souza Janerine - Membro Suplente  

      

  Professores de outros departamentos 
      
    -  Prof. Wagner Lannes / DME - Membro Titular  
    -  Prof. Marcelo Buosi / DME - Membro Suplente  

      

  Representantes discentes
  

TITULARES:

    
    -  Anna Clara Fernandes  
    -  Paulo César de Souza Costa  
    -  Laílson Prado Lacerda  

  

SUPLENTES:

    
    -  Renê Müller Gonçalves de Souza Braga  
    -  Amanda Maria Fernandes  
    -  Gabriel Silva Bazzoni   
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AÇÕES DO COLEGIADO DO CURSO

Colegiado do Curso de Graduação em Química

O Colegiado do Curso, entre outras atribuições, é co-responsável pela elaboração,
implementação, atualização e consolidação do projeto Pedagógico. Além disso, contribui para
orientar e coordenar as atividades do curso, elaborar o currículo do curso (com indicação de
ementas, créditos e pré-requisitos das atividades acadêmicas que o compõem, para aprovação
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), fixar diretrizes dos programas das disciplinas e
recomendar modificações destes aos Departamentos e decidir as questões referentes à
matrícula, reopção, dispensa de disciplina, transferência, continuidade de estudos e obtenção
de novo título, bem como das representações e recursos sobre matéria didática.
O Colegiado, além de ser o órgão de decisão maior na esfera do Curso, assume o papel de
articulador da formação acadêmica, auxiliando a Coordenação na definição e
acompanhamento das atividades complementares do curso (Trabalho de Conclusão de Curso,
Estágio Supervisionado e Atividades-científico-culturais).
Além disso, acompanha e monitora, juntamente com a Coordenação, o processo
ensino-aprendizagem no intuito de adequar as orientações para que a formação prevista no
PPC ocorra de forma plena, contribuindo para a inserção adequada do futuro profissional na
sociedade e no mercado de trabalho.
O Colegiado participa da análise dos instrumentos de avaliação do papel da Coordenação na
implementação do PPC deve estar voltado para o acompanhamento pedagógico do currículo.
O Colegiado tem um coordenador e um vice-coordenador, eleitos pelos seus membros, com
mandato de dois anos. Fazem parte do Colegiado 08 professores indicados pelo Departamento
de Química e dois representante outros departamentos; assim como a representação de 3
discentes.

      

    

 2 / 2


