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Ata n° 01/CCNH/Coordenação do curso de Bacharelado em Química/NDE 

 

Ata da primeira reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante – NDE - Curso Bacharelado 1 

em Química, realizada às quatorze horas do dia dezessete de fevereiro de dois mil e dezessete, na 2 

sala  A-109, Bloco A, campus de Santo André da Universidade Federal do ABC. A reunião foi 3 

presidida pelo Coordenador do NDE, professor Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, contou 4 

com a presença dos representantes docentes: Karina Passalacqua Morelli Frin; Alexsandre 5 

Figueiredo Lago; Amedea Barozzi Seabra; André Sarto Polo; Diogo Librandi da Rocha; João 6 

Henrique Ghilardi Lago; Patrícia Dantoni. Presentes, os técnicos-administrativos: Wellison 7 

Moreira dos Reis e Raquel de Freitas Silva Cardim. Ausência devidamente justificada: Luciano 8 

Puzer. Ausências não justificadas: Márcia Aparecida da Silva Spinacé e Maurício Domingues 9 

Coutinho Neto. No uso da palavra, o coordenador do curso cumprimentou os presentes e declarou 10 

abertos os trabalhos da reunião. Ordem do Dia: 1. Devolutivas da Mensagem Enviada em 11 

19/01/2017: O coordenador, professor Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, ressaltou a 12 

devolutiva que trata da importância de revisar o PPC do Bacharelado em Química, como exemplo 13 

ele cita que Química Orgânica não necessita ser uma disciplina obrigatória, Práticas de Químicas 14 

Verdes por sua vez é uma disciplina experimental, poderia ser de caráter devolutiva. Propôs a 15 

discussão de o NDE verificar qual o objetivo de cada disciplina observando as ementas. O 16 

professor Alexsandre Figueiredo Lago, ato contínuo, enfatizou ser de suma importância analisar 17 

se as disciplinas ministradas estão no devido lugar na sua área de ensino, concatenar as disciplinas 18 

em aprofundamento de conhecimento, discutindo os conhecimentos ministrados se estão no nível 19 

adequado e ordenado. 2. Plano de Ação e Definição de Prazos para a Revisão do PPC 20 

Bacharelado em Química: ficou definido que os membros farão a leitura cuidadosa dos PPCs do 21 

BC&T (versão 2015) e do Bacharelado em Química (versão 2015) que subsidiará a identificação 22 

de problemas de caráter curricular como o ordenamento disciplinar e, eventualmente, à 23 

redundâncias de conteúdo. Paralelamente, farão um levantamento e compartilhamento, entre os 24 

membros, de documentos referentes a planos de ensino/conteúdo programático de disciplinas. 25 

Uma nova reunião do NDE será agendada para o prazo de 45 dias, os membros serão consultados 26 

para verificar suas disponibilidades. Nada mais havendo a declarar, o coordenador do NDE  27 

Bacharelado em Química, professor Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, agradeceu aos 28 

presentes e encerrou a reunião, da qual eu, Wellison Moreira dos Reis, lavrei a presente ata. 29 
 

 

 

Wellison Moreira dos Reis 

Assistente em Administração 

 

 

Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha 

Coordenador do NDE Bacharelado em Química 
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