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Candidatas: 

 

Profa. Dra. Celia Francisca Centeno da Rosa (Coordenação) 

Profa. Dra. Mariana Antunes Vieira (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 a implantação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 

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

Curso. 

- Acompanhar a implantação das atividades de extensão junto às disciplinas 

ofertadas pelo curso de Bacharelado em Química Industrial, tendo como base a 

Curricularização da Extensão, incentivando a elaboração de projetos de extensão e a 

aproximação do curso de Bacharelado em Química Industrial com as comunidades da 

região. 

- 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 e de 

Empreendedorismo. 

- Promover ações para melhoria da qualidade das atividades do curso, como por 

exemplo, a solicitação de compra de reagentes e instrumentos para o desenvolvimento 

das aulas experimentais nas diferentes disciplinas ofertadas. 

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

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

currículo, 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 Conselho do CCQFA a abertura de vagas para contratação de 

professores nas diferentes áreas de modo a contribuir na formação dos discentes. 

- Realizar os procedimentos de auto-avaliação do Curso, pois é uma importante 

ferramenta para melhorar a qualificação do corpo docente e encontrar eventuais 

problemas a serem corrigidos no funcionamento do curso. 

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Celia Francisca Centeno da Rosa (Coordenação) 

 

 

_________________________________________________________ 

 

Profa. Dra. Mariana Antunes Vieira (Coordenação Adjunta) 

 

 

Pelotas, 08/06/2022. 

 

 


