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Sinopse da reunião nº 01/2018/CCNH/Licenciatura em Química/Coordenação
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª
reunião de 2018 da Coordenação do curso de Licenciatura em
Química, realizada no dia 29 de março, às 10h00, na sala 312-3,
bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.
Informes:
1.
Andamento dos trabalhos do GT de elaboração do PPC das
Licenciaturas Interdisciplinares, ementas das disciplinas comuns das Licenciaturas.
Alguns professores serão convidados para colaborar com ações de construção de novas
ementas.
2.
Reunião com os alunos do curso sobre o novo Programa de
Residência Pedagógica da Capes (ref. Edital MEC/Capes n. 6/2018). Os alunos ficaram
muito satisfeitos com a realização desse encontro, podendo assim contribuir com as
discussões.
3.
Posição oficial do curso sobre a participação no Programa de
Residência Pedagógica, solicitada pelo COMFOR-UFABC. Professora Maísa indicada
para elaboração do documento a ser encaminhado para o COMFOR.
4.
Realização de assembleia dos docentes. Professor Rafael
informou sobre as deliberações ocorridas na assembleia ocorrida no dia 27/03 com
aprovação do indicativo de greve. Haverá nova assembleia dia 10/04 para deliberações
de paralisação no dia 11/04.
5.
Cadastramento do curso no Conselho Regional de Química
(CRQ). Prof. Marco Antônio indicado para continuar como responsável pelo
levantamento de informações para cadastramento anual junto ao CRQ.
6.
Agente de internacionalização. Prof. Rafael continuará como
agente de internacionalização do curso.
7.
Planos de Curso. Algumas informações dos planos de curso
precisam ser preenchidas. O coordenador entrará em contato por e-mail solicitando
complementação.

Pauta:
1.
Calendário de reuniões para 2018. Decidiu-se que serão
mantidas reuniões mensais realizadas às quintas, sempre no final da manhã, conforme
calendário disponibilizado, caso não haja pauta a reunião será cancelada.
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2.
Prêmio Lavoisier: encaminhamentos possíveis. Optou-se por
candidatura dos interessados por meio de edital. Decidiu-se que o professor Rafael
apresentará minuta de edital para apreciação na próxima reunião.
3.
Elaboração de portarias para regulamentar o Art. 7º, §1º e o Art.
9º, inciso II da Resolução CG n. 018-2017, que regulamenta as normas para a
realização de Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura da UFABC, para
alunos ingressantes a partir de 2017. Professor Marco Antônio se ofereceu para
elaborar minuta de regulamentação a ser apresentada na próxima reunião.
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