Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Coordenação da Licenciatura em Química
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Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e treze, na sala R601-3 do bloco A,
do Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC, às dezesseis horas,
reuniram-se em sessão ordinária os membros da coordenação do curso de
Licenciatura em Química, tendo comparecido os professores Maísa Helena Altarugio,
Marco Antônio Bueno Filho, Sérgio Henrique Bezerra de Sousa Leal, além da técnica
em assuntos educacionais Andréia Silva e da assistente administrativa Juliana Y.
Akisawa da Silva.
1. Aprovação das atas: As atas das sessões realizadas no dia 7 de outubro de 2013
e no dia 12 de agosto de 2013 foram aprovadas. 2. Trâmites de solicitação de banca
para edital de concurso: O prof. Marco Antonio iniciou a reunião e explicou sobre a
necessidade de se tentar antecipar a nomeação dos candidatos aprovados no
concurso para professora na área de ensino de química, visto que no próximo ano
turmas de disciplinas como Educação científica e didática serão duplicadas. Observou
que, em contato com a servidora Érika, da divisão de concursos, foi informado sobre a
possibilidade de solicitar urgência para a realização do concurso. Para tanto, seria
necessário apresentar a justificativa e sugestão de nomes para composição da banca
examinadora. Após discussão, os presentes sugeriram os nomes de professores para
compor a banca. O prof. Marco informou que entrará em contato com a servidora Érika
para verificar o processo de aprovação da banca. 3. Elaboração de módulos das
disciplinas: O prof. Marco Antonio comentou sobre os resultados dos trabalhos dos
alunos nas disciplinas de práticas de ensino e de experimentação de ensino de
química. A seguir, explicou sobre o projeto, o qual consiste em publicar os melhores
trabalhos em um livro. A intenção seria publicar quatro livros, sendo o resultado de
trabalhos desenvolvidos em disciplinas de práticas de ensino I, II e III e
experimentação. A estrutura proposta seria obedecer a seguinte estrutura: texto de
apresentação dos organizadores, reflexão do aluno, proposta do discente e
fechamento dos organizadores. A TAE Andréia auxiliará no trabalho de compilação
dos materiais e também tentar contatar os alunos que já cursaram alguma das
disciplinas para que os discentes produzam o texto sobre a reflexão do trabalho
elaborado. A servidora Andréia também se dispôs a buscar informações sobre o
processo para a publicação do livro. Como nenhum dos participantes desejou fazer
uso da palavra, o presidente da sessão agradeceu a presença de todos e a encerrou
às dezoito horas e cinco minutos. Do que para constar, eu, Juliana Y. Akisawa da
Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei a presente ata.
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