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Sinopse da reunião ordinária nº 02/2015/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em
Química
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 2ª reunião ordinária de 2015 da
Coordenação do Curso de Licenciatura em Química,
realizada no dia 06 de maio, às 10h30, na sala 312-3,
bloco A, câmpus Santo André da Universidade Federal
do ABC.
Informes:
1.
Prof. Marco informou que a criação da disciplina História da Química não
poderá ser realizada a tempo para a aprovação da versão final do projeto pedagógico do curso,
devido às datas das reuniões de todas as instâncias nas quais a solicitação deverá ser submetida.
2.
Prof. Marco informou que a disciplina Práticas de Ensino de Química
obteve um aumento significativo de matrículas.
3.
Prof. Marco informou que obteve informações com o Prof. Fernando sobre a
Licenciatura Interdisciplinar (LI). Devido à falta de condições para análise do grande número de
solicitações para criação de cursos novos, o Reitor instituiu um Grupo de Trabalho para
reformular a resolução que trata sobre a proposição de novos cursos, a fim de que as solicitações
possam ser então analisadas de forma organizada, dessa forma a LI está temporariamente
paralisada.
4.
Prof. Marco levantou a questão sobre as próximas eleições para
coordenação do curso. Sugeriu que os membros da coordenação pensem sobre o assunto e
manifestou interesse em concorrer a novo mandato, porém considera importante e desejável a
participação de outras pessoas, por isso fará uma consulta para saber se há outros interessados.
Ordem do Dia:
1.

Aprovação da ata da reunião ordinária 001/2015: Ata aprovada por

unanimidade.
2.
PLI - Matriz de equivalências UFABC-UMinho (Licenciatura em Química),
aprovada ad referendum. Prof. Marco justificou a realização da aprovação em caráter ad
referendum devido ao curto prazo para encaminhamento desse documento em reunião ordinária
da coordenação do curso.
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3.
Proposta de reformulação dos Estágios Supervisionados. O documento foi
analisado, resultando em duas sugestões que serão encaminhadas à coordenação das
licenciaturas.

Raquel de Freitas Silva Cardim
Assistente em Administração
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