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Sinopse da reunião ordinária nº 02/2016/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Química 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da2ª reunião ordinária de 2016da 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Química, 

realizada no dia 24 de maio, às 10h, na sala 301-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal 

do ABC.  

 

Informes:  

 

1. Recepção da professora Solange Wagner Locatelli – Professor Marco 

Antonio deu as boas-vindas à docente e informou que os assuntos tratados no âmbito da 

Coordenação serão enviados com cópia para o e-mail da docente apenas em caráter informativo. 

2. Andamento do pedido de solicitação de expansão de vaga referente ao 

Edital 151/2015 – Prof. Marco informou que a nomeação do 2º colocado, professor Allan 

Moreira Xavier, foi aprovada pela plenária do curso e seguirá para apreciação do ConsCCNH, 

em reunião de 13/06/2016, seguindo para a Comissão de Vagas para homologação.  

3. Andamento do GT-Docentes e diálogos com a coordenação do Bacharelado 

em Química – Apresentação da planilha com todas as disciplinas, incluindo as do Bacharelado 

em Ciência e Tecnologia (BC&T), e os créditos. 

4. Disciplinas da Licenciatura Interdisciplinar (L.I.) – As disciplinas do BC&T 

com participação da Licenciatura em Química pactuadas no GT-Docentes devem constar no 

Projeto Pedagógico da L.I., sem disciplinas homólogas. 

5. Informe do professor Rafael Cava Mori: Alinhamento curricular – Informou 

sobre reunião ocorrida em dezembro de 2015 a respeito de alinhamento curricular. Professor 

Rafael sugeriu a realização de fórum no final de cada ano, com a participação de alunos, para 

apresentação de projetos. Ideia apoiada pela coordenação da Licenciatura em Química. 

 

Ordem do dia:  

 

1. Aprovação de Ata da reunião da coordenação - 06 de maio de 2015 – 

aprovada por unanimidade. Professor Fernando Luiz informou que o item 3 dos informes da 

referida ata está no ConsUni, aguardando conclusão da análise. 

http://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/2015/Ensino/Ata_coord_LicQuim_06maio2015_.pdf
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2. Contagem de créditos para cursos de extensão – Ficou definido que a 

contagem será de 1 crédito a cada 12h, respeitando a Resolução CONSEPE nº 100. 

3. Prévia das disciplinas da Pós-Graduação em Ensino – Professor Marco 

Antonio explanou o assunto e solicitou aos membros da coordenação escolherem disciplinas. 

Professora Solange e Professor Rafael optaram por ENS 200, totalizando 02 créditos para cada 

um, em 2017.3.Caso a disciplina ENS 200 não seja oferecida, alternativamente, o Professor Rafael 

poderá ministrar a disciplina ENS 205 (02 créditos) e a Professora Solange a ENS 100 

(02créditos), ambas em 2017.3. 

4. Banca para seleção de professor visitante, referente ao Edital 158/2015 – 

Professor Marco informou os procedimentos para seleção, e que até o momento o processo 

seletivo conta com apenas 1 inscrito. 

5. Posicionamento sobre a Portaria CAPES nº 46, de 11 de abril de 2016 

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

consulta foi encaminhada à plenária da Licenciatura em Química, que não se manifestou a 

respeito de participar do edital em questão, bem como não houve interesse na continuidade da 

participação por parte dos docentes que participaram com subprojetos no edital que se encerrará. 

A coordenação da Licenciatura em Química se posicionou contrária à postura insistente da 

PROGRAD, por e-mails, mensagens por outros meios eletrônicos e abordagens presenciais com 

a finalidade de dissuadir os docentes da decisão de não participar do novo edital. O professor 

Marco Antonio informou que a professora Maisa Helena Altarugio, embora em férias, também 

manifestou posição semelhante solicitando que seu posicionamento constasse nominalmente em 

ata. 

 

 

 

 

 

Amelia Paolillo Rossi 

Assistente em Administração 

 


