
Calendário de Reuniões da Coordenação do Curso de Bacharelado em Química -2017 

Mês 
Dia da 

semana 
Data Procedimento Evento 

Fevereiro 
Quarta-

feira 
15/02/2017 

Prazo limite para o 
envio de sugestões 
para a próxima 
sessão 

Envio de sugestões, documentos, e 
pedidos de docentes e discentes a 
Coordenação do curso, ao e-
mail: bacharelado.quimica@ufabc.edu.br 

Fevereiro 
Sexta-
feira 

17/02/2017 
Envio da 
convocação e pauta 

Secretaria envia a pauta, dia e horário da 
reunião a todos os membros da 
coordenação. 

Fevereiro 
Quarta-

feira 
22/02/2017 1ª Sessão Ordinária 

Reunião com 1h30min de duração, onde 
todos devem estar cientes da pauta. 
Início às 16:00 horas 

Março 
Quarta-

feira 
15/03/2017 

Prazo limite para o 
envio de sugestões 
para a próxima 
sessão 

Envio de sugestões, documentos, e 
pedidos de docentes e discentes a 
Coordenação do curso, ao e-
mail: bacharelado.quimica@ufabc.edu.br 

Março 
Sexta-
feira 

17/03/2017 
Envio da 
convocação e pauta 

Secretaria envia a pauta, dia e horário da 
reunião a todos os membros da 
coordenação. 

Março 
Quarta-

feira 
22/03/2017 2ª Sessão Ordinária 

Reunião com 1h30min de duração, onde 
todos devem estar cientes da pauta. 
Início às 16:00 horas. 

Abril 
Terça-
feira 

18/04/2017 

Prazo limite para o 
envio de sugestões 
para a próxima 
sessão 

Envio de sugestões, documentos, e 
pedidos de docentes e discentes a 
Coordenação do curso, ao e-
mail: bacharelado.quimica@ufabc.edu.br 

Abril 
Quarta-

feira 
19/04/2016 

Envio da 
convocação e pauta 

Secretaria envia a pauta, dia e horário da 
reunião a todos os membros da 
coordenação. 

Abril 
Sexta-
feira 

26/04/2017 3ª Sessão Ordinária 
Reunião com 1h30min de duração, onde 
todos devem estar cientes da pauta. 
Início às 16:00 horas. 

Maio 
Quarta-

feira 
03/05/2017 

Prazo limite para o 
envio de sugestões 
para a próxima 
sessão 

Envio de sugestões, documentos, e 
pedidos de docentes e discentes a 
Coordenação do curso, ao e-
mail: bacharelado.quimica@ufabc.edu.br 

Maio 
Sexta-
feira 

05/05/2017 
Envio da 
convocação e pauta 

Secretaria envia a pauta, dia e horário da 
reunião a todos os membros da 
coordenação. 

Maio 
Quarta-

feira 
10/05/2017 4ª Sessão Ordinária 

Reunião com 1h30min de duração, onde 
todos devem estar cientes da pauta. 

Junho Segunda 12/06/2017 

Prazo limite para o 
envio de sugestões 
para a próxima 
sessão 

Envio de sugestões, documentos, e 
pedidos de docentes e discentes a 
Coordenação do curso, ao e-
mail: bacharelado.quimica@ufabc.edu.br 

Junho 
Sexta-
feira 

14/06/2017 
Envio da 
convocação e pauta 

Secretaria envia a pauta, dia e horário da 
reunião a todos os membros da 
coordenação. 

Junho 
Sexta-
feira 

21/06/2017 5ª Sessão Ordinária 
Reunião com 1h30min de duração, onde 
todos devem estar cientes da pauta. 
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Mês 
Dia da 

semana 
Data Procedimento Evento 

Julho 
Quarta-

feira 
12/07/2017 

Prazo limite para o 
envio de sugestões 
para a próxima 
sessão 

Envio de sugestões, documentos, e 
pedidos de docentes e discentes a 
Coordenação do curso, ao e-
mail: bacharelado.quimica@ufabc.edu.br 

Julho 
Sexta-
feira 

14/07/2017 
Envio da 
convocação e pauta 

Secretaria envia a pauta, dia e horário da 
reunião a todos os membros da 
coordenação. 

Julho 
Quarta-

feira 
19/07/2017 6ª Sessão Ordinária 

Reunião com 1h30min de duração, onde 
todos devem estar cientes da pauta. 

Agosto 
Quarta-

feira 
16/08/2017 

Prazo limite para o 
envio de sugestões 
para a próxima 
sessão 

Envio de sugestões, documentos, e 
pedidos de docentes e discentes a 
Coordenação do curso, ao e-
mail: bacharelado.quimica@ufabc.edu.br 

Agosto 
Sexta-
feira 

18/08/2017 
Envio da 
convocação e pauta 

Secretaria envia a pauta, dia e horário da 
reunião a todos os membros da 
coordenação. 

Agosto 
Quarta-

feira 
23/08/2017 7ª Sessão Ordinária 

Reunião com 1h30min de duração, onde 
todos devem estar cientes da pauta. 

Outubro 
Quarta-

feira 
18/10/2017 

Prazo limite para o 
envio de sugestões 
para a próxima 
sessão 

Envio de sugestões, documentos, e 
pedidos de docentes e discentes a 
Coordenação do curso, ao e-
mail: bacharelado.quimica@ufabc.edu.br 

Outubro 
Sexta-
feira 

20/10/2017 
Envio da 
convocação e pauta 

Secretaria envia a pauta, dia e horário da 
reunião a todos os membros da 
coordenação. 

Outubro 
Quarta-

feira 
25/10/2017 8ª Sessão Ordinária 

Reunião com 1h30min de duração, onde 
todos devem estar cientes da pauta. 

Novembro 
Quarta-

feira 
22/11/2017 

Prazo limite para o 
envio de sugestões 
para a próxima 
sessão 

Envio de sugestões, documentos, e 
pedidos de docentes e discentes a 
Coordenação do curso, ao e-
mail: bacharelado.quimica@ufabc.edu.br 

Novembro 
Sexta-
feira 

24/11/2017 
Envio da 
convocação e pauta 

Secretaria envia a pauta, dia e horário da 
reunião a todos os membros da 
coordenação. 

Novembro 
Quarta-

feira 
29/11/2017 9ª Sessão Ordinária 

Reunião com 1h30min de duração, onde 
todos devem estar cientes da pauta. 

Dezembro 
Quarta-

feira 
06/12/2017 

Prazo limite para o 
envio de sugestões 
para a próxima 
sessão 

Envio de sugestões, documentos, e 
pedidos de docentes e discentes a 
Coordenação do curso, ao e-
mail: bacharelado.quimica@ufabc.edu.br 

Dezembro 
Sexta-
feira 

08/12/2017 
Envio da 
convocação e pauta 

Secretaria envia a pauta, dia e horário da 
reunião a todos os membros da 
coordenação. 

Dezembro 
Quarta-

feira 
13/12/2017 

10ª Sessão 
Ordinária 

Reunião com 1h30min de duração, onde 
todos devem estar cientes da pauta. 
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