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Sinopse da reunião nº 02/2018/CCNH/Licenciatura em Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião de 2018 da Coordenação do curso de Licenciatura em 

Química, realizada no dia 05 de julho, às 09h30, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.  

 

 

Informes do coordenador 

 

1. Situação da implantação da Resolução CNE/CP nº 02/2015. A 

UFABC já implantou e solicitou novas vagas de servidores. 

2. Portaria Prograd nº 013/2018. Em relação às disciplinas 

semelhantes entre os cursos, o NDE fez ajustes de bibliografias em algumas 

disciplinas e alteração de ementa na disciplina “Práticas de Ensino em Química 

II”.  

3. Convocação de NDE conjunto. Houve uma reunião dos NDEs das 

Licenciaturas em Química, Ciências Biológicas e Física para ajustar as 

disciplinas em comum. 

4. Demandas do BC&T (atributos docentes, planos de curso). A 

metodologia de rodízio se manterá como atualmente. Será solicitado aos 

docentes que atualizem o cadastro de atributos docentes, por motivo de 

reavaliação do BC&T pelo MEC. Serão solicitados aos docentes que enviem, à 

coordenação, os planos de curso.  

5. Planejamento 2019.  O planejamento foi realizado contemplando 

o máximo possível das indicações, atribuindo número de créditos adequados. 

6. Colação de grau solene. Será verificado se já existe calendário 

das próximas colações, e consultado os membros sobre a disponibilidade para 

participação do ato nas datas em que haja a impossibilidade de participação do 

coordenador e da vice-coordenadora. 
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Ordem do dia: 

1. Minuta de edital - Prêmio Lavoisier. Aprovado por unanimidade.  

 

Expediente: 

2. Minuta de portarias para regulamentar o Art. 7º, §1º e o Art. 9º, 

inciso II da Resolução CG n. 018-2017. O assunto foi tratado, mas permanece 

na pauta para a próxima reunião.  

3. Consulta sobre avaliação de curso. Em relação à avaliação do 

curso pelos alunos, será elaborado um parecer à PROGRAD informando o que 

tem sido feito para aprimoramentos.  

4. UFABC para todos. Será feita uma consulta para encontrar um 

docente interessado em participar da organização.  

 
 

 

 

Raquel de Freitas Silva Cardim 

Assistente em Administração 
   

 

 

 

Fernando Luiz Cássio Silva 

Coordenador do curso de Licenciatura em Química 


