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Sinopse da reunião extraordinária nº 02/2016/CCNH/Coordenação do Curso de
Licenciatura em Química
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 2ª reunião extraordinária de 2016 da
Coordenação do Curso de Licenciatura em Química,
realizada no dia 13 de julho, às 10h30, na sala 113-0,
bloco A, campus Santo André da Universidade Federal
do ABC.
Informes do coordenador:
1.
Situação do convênio com a Siauliai University - Lituânia / RI – Professor
Marco Antonio Bueno Filho reafirmou a importância para a Licenciatura em Química de ser
firmado convênio com a Siauliai University. Lembrou que o assunto foi mencionado em reunião
anterior;
2.
Informe sobre os concursos 151/2015 e 158/2015 – Informou que o
professor Allan Moreira Xavier, 2º colocado no concurso para professor adjunto, Edital nº 151/2015,
assinará o Termo de Posse nesta data. Com relação ao Edital nº 158/2015, para professor visitante,
informou que a ata do processo seletivo simplificado consta no site da UFABC, porém o concurso
ainda não foi homologado e a contratação deverá ser feita, no máximo, até janeiro de 2017.

Ordem do dia:
1.
Planejamento da oferta de disciplinas ref. Lic. Quim. para 2017 – professor
Marco explicou aos membros da coordenação que será importante haver consenso entre as
demais licenciaturas, necessitando, portanto, de ajustes para melhor adequação.
2.

Encaminhamentos sobre a situação dos Estágios Supervisionados no Ensino
Fundamental
e
dos
Estágios
Supervisionados
em
Química
(Médio)
e assuntos correlatos – Professor Marco Antonio lembrou que o modelo de Estágio
Supervisionado da Licenciatura em Química é diferenciado em relação às demais Licenciaturas.
Informou que será importante haver discussão sobre o assunto na plenária, pois a mudança
causou dúvidas quanto ao Ensino Fundamental e Médio. Informou ser necessário um
alinhamento entre as disciplinas.
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3.
Áreas de atuação e aderência à Licenciatura em Química - Diretrizes
Curriculares Nacionais para cursos de formação inicial – Professor Marco lembrou que para
haver alinhamento curricular é preciso pensar no perfil do docente que atua na Licenciatura em
Química. É importante tomar conhecimento do PDI e começar a discutir sobre o assunto, que diz
respeito à rotina de trabalho do docente na UFABC, lembrando das diretrizes curriculares do
curso e dos documentos oficiais, sempre se atentando para que o perfil do corpo docente deve ter
característica interdisciplinar, com sinergia entre os cursos de diferentes naturezas. É necessário
valorizar a integração entre os cursos.
4.
Formulário das atividades teórico-práticas (ATPs) – Professor Marco
informou que ATP assemelha-se à AC (atividade complementar), porém, são separadas em
grupos e precisam de orientação de docente e aderência à área da educação. Seguiu explicações
sobre os grupos, informando ser necessária a elaboração de modelo de formulário a ser utilizado
pelos alunos. Os professores Rafael Cava Mori e Solange W. Locatelli se prontificaram a
elaborar o formulário.

Amelia Paolillo Rossi
Assistente em Administração
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