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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS E DE ALIMENTOS 
 

Apresentação da Proposta de trabalho para Coordenação-Adjunta do 
Curso de Licenciatura em Química no Biênio 2022/2024. 

 
 

Pelotas, 12 de abril de 2022. 

 
Candidato a Coordenador: Prof. Dr. Bruno dos Santos Pastoriza 

Candidato a Coordenador Adjunto: Prof. Dr. Alessandro Cury Soares 

 

Proposta: 

A chapa de coordenação e coordenação adjunta ora proposta apresenta, como 

metas gerais de trabalho: 

- Desenvolver as atribuições de coordenador e coordenador adjunto, definidas no 

regimento da UFPEL, visando sempre as melhorias para o curso de Licenciatura em 

Química. 

- Sempre organizar as ações do curso, no que couber à coordenação e 

coordenação adjunta, na busca da legalidade dos atos e sua transparência. 

- Buscar a continuidade das melhorias propostas pela gestão anterior, 

principalmente no que tange ao processo de migração de currículos e organização das 

novas atividades. 

- Contribuir com a divulgação e valorização dos cursos do CCQFA, 

principalmente o de Licenciatura em Química. 

- Organizar horários de atendimento, a partir dos quais se oferecerão 

aconselhamentos referentes à trajetória dos alunos no curso, informações que 

contemplem seu melhor aproveitamento, esclarecimentos quanto a procedimentos da 

universidade, dentre outros. 
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- Trabalhar na constituição e discussão do Regimento do Curso de Licenciatura 

em Química. 

- Buscar recursos para a viabilização de infraestrutura física e de pessoal para o 

bom andamento do curso.  

- Promover e incentivar os alunos do curso a participar e organizar atividades 

acadêmicas internas e externas que contribuam na sua formação e interação com as 

múltiplas áreas da química, bem como com a comunidade. 

- Buscar sempre a interlocução entre os diferentes atores do curso (alunos, 

professores, técnicos, prestadores de serviços, direção e outros) de modo a qualificar as 

ações relativas à formação de professores de Química, tomando as providências cabíveis 

conforme as demandas apresentadas. 

- Criar um espaço de criação coletiva de uma proposta de curso, sua identidade e 

ações formativas. 

- Incentivar e promover ações formativas que busquem mobilizar os egressos e 

promovam a formação continuada de nossos pares junto as redes de ensino. 

 

Certos da possibilidade de um trabalho transparente, ativo e integrador, 

contamos com o apoio e colaboração de toda comunidade do curso de Licenciatura em 

Química. 

 

 

______________________________ 

Prof. Bruno S. Pastoriza 

 

 

______________________________ 

Prof. Alessandro Cury Soares 
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