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Ata da reunião ordinária nº 002/2016 – CCNH – Coordenação do curso de Licenciatura em 

Química 

 

 

Ata da segunda reunião ordinária da coordenação do curso de Licenciatura em Química, 1 

realizada às dez horas do dia vinte e quatro de maio de 2016, na sala 301-3 da Universidade 2 

Federal do ABC.  A reunião foi presidida pelo Prof. Marco Antônio Bueno Filho, coordenador 3 

do curso de Licenciatura em Química, e contou com a presença do Vice-coordenador Prof. 4 

Fernando Luiz Cássio Silva, e dos membros Profs. Sergio Henrique Bezerra de Sousa Leal, 5 

Rafael Cava Mori e Paulo de Avila Junior. Esteve presente a professora recém-nomeada Solange 6 

W. Locatelli, Dando início à reunião, o Prof. Marco apresentou a pauta. Informes: 1 - Recepção 7 

da professora Solange Wagner Locatelli – Professor Marco Antonio apresentou e deu boas 8 

vindas à professora Solange, aprovada em 1º lugar no concurso referente ao Edital 151/2015, e 9 

recém-nomeada para assumir o cargo de Professor Adjunto I. 2 - Andamento do pedido de 10 

solicitação de expansão de vaga referente ao Edital 151/2015 – Professor Marco informou que a 11 

nomeação do 2º colocado, professor  Allan Moreira Xavier, foi aprovada pela plenária do curso e 12 

seguirá para apreciação do ConsCCNH, em reunião de 13/06/2016, seguindo para a Comissão de 13 

Vagas para homologação. Lembrou que o professor Alan foi aprovado também no concurso da 14 

UFMG, em 1º lugar. É um professor com grande capacidade e trará ganhos para a UFABC. 3 - 15 

Andamento do GT-Docentes e diálogos com a coordenação do Bacharelado em Química – 16 

Apresentação da planilha com todas as disciplinas, incluindo as do Bacharelado em Ciência e 17 

Tecnologia (BC&T) e os créditos. Informou que é uma planilha dinâmica onde consta o número 18 

de vaga ideal para os cursos. Apresentou também um gráfico do número de docentes do BC&T 19 

desde 2012, em uma linha ascendente, verificando-se a importância da ampliação das vagas. 4 - 20 

Disciplinas da Licenciatura Interdisciplinar (L.I.) – Lembrou que as disciplinas da L.I. devem 21 

constar no Projeto Pedagógico, sem disciplinas homólogas, com diferentes códigos. No caso de 22 

haver alteração no nome a disciplina deve ser a mesma. Informou que é preciso verificar as 23 

disciplinas Estrutura da Matéria e Bases Experimentais. 5 - Alinhamento curricular – Professor 24 

Rafael Cava Mori pediu a palavra para incluir informe. Informou sobre reunião entre os 25 

membros da coordenação do curso ocorrida em dezembro de 2015 a respeito de questões de 26 

ensino da Licenciatura em Química, de alinhamento curricular. Sugeriu a realização de fórum ao 27 

final de cada ano, com a participação de alunos, para apresentação de projetos, com a finalidade 28 

de conhecer melhor o trabalho dos colegas. Ideia apoiada pelos membros da coordenação da 29 

Licenciatura em Química. Ordem do dia: 1 - Aprovação de Ata da reunião da coordenação - 06 30 

de maio de 2015 – aprovada por unanimidade. Professor Fernando Luiz informou que o item 3 31 

dos informes da referida ata está no ConsUni, aguardando conclusão da análise. 2 - Contagem de 32 

créditos para cursos de extensão – Professor Marco comentou a Resolução CONSEPE nº 100, 33 

que define a atribuição de créditos por atividades didáticas na UFABC, e Resolução CCNH nº 34 

01/2015, que regulamenta a distribuição de carga didática de forma bianual por docente. Após 35 

discussões sobre o assunto, ficou definido que a contagem será de 1 crédito a cada 12h, 36 

respeitando a Resolução CONSEPE nº 100. 3 - Prévia das disciplinas da Pós-Graduação em 37 

Ensino – Professor Marco Antonio explanou o assunto e solicitou aos membros da coordenação 38 

escolherem disciplinas. Professora Solange e professor Rafael optaram por Ensino 200, em 39 
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2017.3; professor Rafael também escolheu Ensino 2015, em 2017.3. 4 - Banca para seleção de 40 

professor visitante, referente ao Edital 158/2015 – Professor Marco informou os procedimentos 41 

para seleção, e que até o momento o processo seletivo conta com apenas 1 inscrito, apesar de as 42 

inscrições terem sido prorrogadas por mais de uma vez. Solicitou aos presentes o envio de nomes 43 

para formação da banca, tomando o cuidado de não indicar docente que tenham conflito de 44 

interesses com os candidatos. Todos os presentes manifestaram-se favoráveis à participação na 45 

banca, excetuando os casos de férias, ficando acordada a verificação de conflito de interesses 46 

para formação da banca.  5 - Posicionamento sobre a Portaria CAPES nº 46, de 11 de abril de 47 

2016 (PIBID) – O COMFOR convidou a comunidade a participar do novo edital que rege o 48 

PIBID.A consulta foi encaminhada à plenária da Licenciatura em Química. Não houve 49 

manifestações por parte da plenária no sentido de participar do edital em questão. Além disso, os 50 

docentes que participaram com subprojetos no edital que se encerrará não manifestaram interesse 51 

em continuar no Projeto. Diante disto, foram recebidos, de forma insistente, e-mails, mensagens 52 

por outros meios eletrônicos e abordagens presenciais com a finalidade de dissuadir os docentes 53 

da decisão de não participar do novo edital. A coordenação da Licenciatura em Química se 54 

posicionou contrária a essa postura, reiterando o compromisso com a autonomia dos docentes na 55 

escolha de seus caminhos acadêmicos e com a isonomia profissional, uma vez que os docentes 56 

iniciantes na instituição devem possuir os mesmos direitos de escolha que os docentes mais 57 

antigos. O professor Marco Antonio informou que a professora Maisa Helena Altarugio, embora 58 

em férias, também manifestou posição semelhante solicitando que seu posicionamento constasse 59 

nominalmente em ata. Nada mais havendo a declarar, professor Marco Antonio encerrou a reunião, 60 
às 12 horas e trinta minutos, da qual eu Amélia Paolillo Rossi lavrei a presente ata, que foi lida e 61 
aprovada por todos os presentes. 62 
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