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Sinopse da reunião nº 03/2018/CCNH/Licenciatura em Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião de 2018 da Coordenação do curso de Licenciatura em 

Química, realizada no dia 25 de outubro, às 10h30, na sala R 603-

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

 

 

Informes do coordenador 

 

1. Planejamento 2019. Informou que a PROGRAD enviou quadro “Tetris” 

de horários, já à disposição para consulta, e que a coordenação tem até o início de 

novembro para preencher os dados referentes à alocação do 1º quadrimestre de 2019. 

Salientou que as recomendações do GT 40 vagas deverão ser respeitadas no 

planejamento da alocação didática. 

 

Ordem do dia: 

1. Sinopse da reunião anterior. Item retirado de pauta. 

 

Expediente: 

1. Divulgação Prêmio Lavoisier. Decidido que a chamada será realizada em 

caráter anual, e que o edital do prêmio será publicado na oitava semana do primeiro 

quadrimestre, com o encerramento das inscrições na décima-primeira semana do 

primeiro quadrimestre e entrega uma semana após a colação de grau do primeiro 

quadrimestre de cada ano. A divulgação será realizada ao longo do ano, e será criada 

uma seção na página da Licenciatura em Química para divulgação do prêmio e das 

edições anteriores. Será verificado se o calendário está compatível com os prazos do 

Conselho Regional de Química para a elaboração do certificado. Tema mantido em 

pauta. 

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

da Resolução CG n. 018-2017. Decidido que a quantidade máxima de carga horária 
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passível de redução, nos termos do Art. 15º, III, §7º da Resolução CNE/CP nº 2/2015, 

será de 80 (oitenta) horas do módulo “Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental 

I” e de 20 (vinte) horas do módulo “Estágio Supervisionado em Química – Ensino 

Médio I”. Definido também que o solicitante deverá entregar, no ato de matrícula, 

diploma de licenciatura e comprovante de exercício regular do magistério para poder 

pleitear a redução. Tema elevado à ordem do dia. Minuta com alterações aprovada por 

unanimidade. O documento será encaminhado à pauta do conselho do CCNH para 

apreciação. 

3. Fluxo para solicitações de redistribuição. Deliberado que, por padrão, as 

solicitações serão analisadas e respondidas por e-mail pela coordenação, sendo que 

quando forem identificados candidatos com perfil alinhado com o projeto pedagógico 

do curso e da UFABC, a solicitação será apreciada por parecer externo ao curso e 

avaliada pela coordenação. 
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