MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Ciências Naturais e Humanas
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960
secretariaccnh@ufabc.edu.br

Sinopse da reunião nº 10/2018/CCNH/Bacharelado em Química/Coordenação
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 10ª reunião de 2018 da Coordenação do
curso de Bacharelado em Química, realizada no dia 28
de novembro, às 14h00, na sala 312-3, bloco A, campus
Santo André da Universidade Federal do ABC.
Informes
1. Encontro com representantes de cursos – CRQ. André apresentou as informações
obtidas no encontro, destacou a importância de ter um representante do curso no CRQ, e
informou que vai redigir uma carta ao CRQ esclarecendo sobre o PPC, tendo em vista o não
prejuízo aos alunos das atribuições tecnológicas.
2. Avaliação docente 2018.1. André informou que um relatório compilado, contendo
as avaliações dos alunos e o posicionamento dos docentes, foi publicado no site da PROGRAD.
3. Mirela sugeriu aceitar o papel do co-orientador nos TTC’s, referente ao PPC 2015.
Sugestão não acatada.
4. André informou que estiveram presentes na reunião os professores Alvaro Takeo
Omori, Amedea Barozzi Seabra, André Sarto Polo, Artur Franz Keppler, Bruno Lemos Batista,
Mirela Inês de Sairre, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha.
Expediente
1. Calendário de reuniões da coordenação – 2019. O calendário poderá sofrer
alterações devido à organização do calendário geral da Divisão Acadêmica. Item elevado à
ordem do dia, aprovado por unanimidade.
2. Diretrizes sobre TCC Bacharelado em Química. Item mantido na pauta para a
próxima reunião.
3. Metodologia para vaga remanescente no curso. Será feito um estudo pelos docentes
André, Amedea, Artur e Bruno, a fim de estabelecerem uma metodologia para escolha de área.
Item retorna à pauta da próxima reunião.
4. Avaliação do relatório ENADE - Bacharelado em Química. Item mantido na pauta
para a próxima reunião.
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