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Propostas para Coordenação do Colegiado de Bacharelado em Química Industrial 

Biênio 2020-2022 

 

Candidatas: 

 

 Profa. Dra. Mariana Antunes Vieira (Coordenação) 

Profa. Dra. Daniela Bianchini (Coordenação Adjunta) 

 

Objetivo: Executar todas as atribuições do Coordenador e Coordenador Adjunto de 

Graduação do Curso de Bacharelado em Química definidas no Regimento da UFPel, 

dando ênfase, neste momento, nos seguintes aspectos: 

- Acompanhar, avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado 

em Química Industrial em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado 

do Curso. 

- Adequar o Projeto Pedagógico com base na Curricularização da Extensão e 

incentivar a elaboração de projetos de extensão. 

- Atualizar e criar 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. 

- Promover atividades acadêmicas (oficinas, cursos, semana acadêmica,   

workshop) para aumentar a interação acadêmica entre os Cursos de Química do CCQFA 

e também divulgar a Química na cidade de Pelotas; 

- Incentivar os alunos a realizar atividades de Iniciação Científica. 

- Orientar e acompanhar as atividades acadêmicas do estudante desde o seu 

ingresso na Universidade até a sua formatura, tais como matrícula, aproveitamento de 

disciplinas, etc.  

- Ampliar as visitas técnicas nas indústrias e firmar convênios com as mesmas, 

para que possamos ampliar as possibilidades de realização dos trabalhos de conclusão 

de curso dos estudantes (estágios).  

- Acompanhar as atividades acadêmicas dos docentes do Curso e quando 

necessário, solicitar ao Centro abertura de vagas para contratação de professores nas 

diferentes áreas de modo a contribuir na formação dos discentes. 
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- Realizar os procedimentos de auto-avaliação do Curso, importante ferramenta 

para melhorar a qualificação do corpo docente e encontrar eventuais problemas a serem 

corrigidos no funcionamento do curso. 

- Realizar audiências públicas com a comunidade do curso para que, nas reuniões 

com o Colegiado, possamos discutir assuntos referentes para uma melhoria contínua do 

curso de Bacharelado em Química Industrial. 

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

com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação e Pós-Graduação. Por exemplo: Solicitar 

junto à Reitoria, a instalação de divisórias para adequar o ambiente e a instalação de 

linhas de gases para funcionamento dos equipamentos que hoje estão alocados na 

Central Analítica. 

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

nas diferentes disciplinas, etc. 

 

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Mariana Antunes Vieira (Coordenação) 

 

 

_________________________________________________________ 

 

Profa. Dra. Daniela Bianchini (Coordenação Adjunta) 

 

 

Pelotas, 09/07/2020. 
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