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Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e treze, na sala R602-3 do bloco A, do 1 
Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC, às dezessete horas, 2 
reuniram-se em sessão ordinária os membros da coordenação do curso de 3 
Licenciatura em Química, tendo comparecido os professores Maísa Helena Altarugio, 4 
Marco Antônio Bueno Filho, Paulo de Avila Junior e Sérgio Henrique Bezerra de Sousa 5 
Leal. 6 
1. Aprovação das atas: As atas das sessões realizadas em de 5 de novembro de 7 
2012 e 13 de maio de 2013 foram aprovadas. 2. Pedido de redistribuição: O prof. 8 
Marco Antonio apresentou os documentos referentes ao pedido de redistribuição do 9 
prof. Edison Aparecido Laurindo, atualmente lotado na Universidade Federal de 10 
Itajubá. Após análise dos documentos e discussão, os presentes indeferiram o pedido, 11 
visto que o docente não possui o perfil que atenda a área de ensino. 3. Afastamento 12 
do prof. Alexsandre: O prof. Marco Antonio apresentou a solicitação do prof. 13 
Alexsandre Figueiredo Lago para realização de pós-doutorado no exterior. 14 
Acrescentou que o docente é credenciado no curso de licenciatura em química, por 15 
esta razão, a coordenação deveria emitir um parecer quanto à solicitação de 16 
afastamento. Todos foram favoráveis ao deferimento do pedido do afastamento, no 17 
âmbito do curso da Licenciatura em Química. 4. Substituição do coordenador e 18 
vice-coordenador: O prof. Marco Antonio informou sobre a necessidade de nomear 19 
um substituto para a função de coordenador e vice-coordenador durante suas férias e 20 
as do prof. Paulo. O prof. Paulo informou que ficará responsável pela inserção da 21 
alocação didática no sistema durante as férias. Assim, o substituto ficará responsável 22 
por representar o curso em reuniões da Comissão de Graduação e do Comitê Gestor. 23 
Os professores Maísa e Sérgio concordaram em substituir o coordenador de curso. 24 
Sendo que a Profª. Maísa substituirá no período de dois a catorze de setembro e o 25 
prof. Sérgio será o substituto de quinze  a vinte e um de setembro. 5. ENADE 2011: O 26 
prof. Marco Antonio apresentou os documentos referentes ao resultado do ENADE 27 
2011. Observou que o desempenho dos alunos foi boa em relação à média nacional 28 
na maioria dos quesitos avaliados, porém há pontos em que os alunos da UFABC 29 
precisam melhorar. 30 
Como nenhum dos participantes desejou fazer uso da palavra, o presidente da sessão 31 
agradeceu a presença de todos e a encerrou às dezesseis horas. Do que para 32 
constar, eu, Juliana Y. Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei a 33 
presente ata. 34 


