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Proposta: Executar todas as atribuições de Coordenador de Graduação do Curso de 

Bacharelado em Química, buscando melhorias significativas para o Curso, as quais 

sejam satisfatórias para o quadro docente, discente e servidores em geral, garantindo a 

continuidade das propostas da gestão anterior. Inicialmente, vamos dar prioridade à 

finalização da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso que está em andamento, a 

fim de atender a Curricularização da Extensão, o novo regulamento do Ensino de 

Graduação e a adequação da carga horária total do Curso.  

A partir deste contexto pretende-se: 

- Finalizar o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Química em 

conjunto com o Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado do Curso. 

- Com objetivo de atender a Curricularização da Extensão, vamos trabalhar na 

criação de novas Disciplinas e Projetos de Extensão, incentivando a participação dos 

alunos nestes projetos e programas, deixando-os aptos e atuantes junto a comunidade, 

propiciando a integração UFPel - Sociedade.  

- Atualizar o Regimento do Curso de Bacharelado em Química de acordo com o 

novo Regulamento de Ensino de Graduação da UFPEL. 

- Fazer a divulgação do Curso junto aos alunos, principalmente aos ingressantes, 

mostrando a sua relevância e as suas atribuições como Bacharel no mercado de trabalho. 

- Incentivar os alunos na participação de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

tendo em vista que estes três fatores são os que mantêm o equilíbrio para uma formação 

de qualidade, capacitando-os com o aprendizado teórico, a formação prática e a 

produção de conhecimento. 

- Fornecer um banco de disciplinas optativas que sejam ofertadas continuamente, 

para que todos os discentes dos cursos de Química possam escolher a mais adequada 

para a sua formação. 
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- Acompanhar a trajetória do aluno desde o ingresso na Universidade até a 

integralização do curso, fornecendo todas as informações necessárias para que os 

mesmos possam ter na sua formação acadêmica o melhor aproveitamento do Curso, 

orientando-os na matrícula, nos aproveitamentos de disciplinas, etc. 

- Propiciar a interação acadêmica entre os Cursos de Química do CCQFA, bem 

como fazer a divulgação de nosso Curso de Química na cidade de Pelotas através de 

atividades acadêmicas como: oficinas, cursos, semana acadêmica, workshop, entre 

outros. 

- Solicitar a compra de reagentes e instrumentos necessários para os experimentos 

nas diferentes disciplinas a fim de garantir a qualidade do ensino bem como a segurança 

nas aulas experimentais.  

- Acompanhar as atividades acadêmicas dos docentes do Curso, verificando no 

final de cada semestre a avaliação docente, com o objetivo de minimizar eventuais 

problemas de aprendizagem, buscando sempre melhorar a relação aluno-professor. 

- Solicitar junto a Área Acadêmica do Centro, sempre que necessário, a abertura 

de vagas para contratação de professores nas diferentes áreas, a fim de melhorar a 

qualificação do corpo docente e a formação dos discentes.  

- Viabilizar campanha e ações para melhoria da qualidade das atividades do 

Curso, com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação.  

Nossa gestão visa buscar melhorias para o Curso de Bacharelado em Química da 

UFPel, formando profissionais aptos e capazes de proporcionar um retorno à 

comunidade acadêmica e a sociedade. 

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Gracélie Aparecida Serpa Schulz (Coordenação) 

 

 
_________________________________________________________ 

 

Profa. Dra. Adriane Medeiros Nunes (Coordenação Adjunta) 

 

 

Pelotas, 10 de julho de 2020. 
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