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1

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia sete de outubro de 2013, na sala

2

R601-3, Bloco A, reuniu-se em reunião ordinária a coordenação do curso

3

Licenciatura em Química. Estiveram presentes: Coordenador Prof. Marco Antônio

4

Bueno Filho; Vice-coordenador Prof. Paulo de Ávila Jr; Prof. Artur Franz Kepler;

5

Prof.ª Maísa Helena Altarúgio; Prof. Sérgio Henrique Bezerra de Sousa Leal;

6

Assistente em Administração Raquel de Freitas Silva Cardim. Esteve ausente a

7

Prof.ª Giselle Cerchiaro. PAUTA: 1. Informe sobre vaga Professor Adjunto. O

8

Prof. Marco Antônio informa que há 2 vagas, foi solicitada abertura de edital para

9

preencher uma vaga e a duplicação da vaga ficará a critério da banca. Para o

10

edital foi enviada a bibliografia necessária e o mesmo conteúdo programático do

11

concurso anterior. A Prof.ª Maísa aponta a necessidade em se fazer uma boa

12

divulgação do concurso para atrair bons candidatos. 2. Solicitação de

13

redistribuição da Prof.ª Neide Cardoso de Moura. O Prof. Marco Antônio

14

relembra o procedimento adotado para redistribuições. Seguindo a ordem do

15

procedimento apresenta os documentos referentes ao pedido de redistribuição e

16

solicita a avaliação dos presentes.

17

presentes avaliam que a solicitante em questão não possui currículo compatível

18

com as necessidades atuais do curso. O pedido é indeferido sem necessidade de

19

encaminhamento à plenária. 3. Avaliação de curso 2013 e de disciplinas

20

2013.1. O Prof. Marco Antônio apresenta os resultados da avaliação do curso. 4.

21

Oferecimento de disciplinas 2014. O Prof. Marco Antônio informa que até o dia

22

31/10 é necessário informar à Prograd a relação de disciplinas para 2014 e que

23

isso desencadeou um movimento das outras 4 licenciaturas que possuem um rol

24

de disciplinas em comum com a Licenciatura em Química. Apresenta uma

25

listagem das disciplinas, informa que houve uma reunião em que foi encontrada

26

uma solução para a disciplina “Nascimento e desenvolvimento da ciência

27

moderna”, que é ofertada apenas em São Bernardo do Campo e cujas vagas

28

sempre se esgotam rapidamente, não dando chances para os alunos da

Após discussão acerca do assunto, os
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1

Licenciatura em Química, em 2014, no entanto, a disciplina poderá ser ofertada

2

em Santo André, em duas turmas, manhã e noite.

3

O Prof. Marco Antônio apresenta uma planilha com a atribuição didática dos

4

docentes, o Prof. Paulo ministrará no primeiro quadrimestre PEQ III(6), ESQ III(4)

5

e TQ (2), no segundo quadrimestre estará livre, no terceiro quadrimestre ESQ III

6

(4), totalizando 16 créditos na graduação e 2 na pós-graduação; o Prof. Sérgio

7

ministrará no primeiro quadrimestre MATERIAIS (6), no segundo quadrimestre

8

EXP (6) e EDCIENT (4), no terceiro quadrimestre estará livre, totalizando 16

9

créditos na graduação e 2 créditos na pós-graduação; a Profª Maísa ministrará no

10

primeiro quadrimestre DA (8), no segundo quadrimestre PEQ I (6) e ESQ I (2), no

11

terceiro quadrimestre estará livre, totalizando 16 créditos na graduação e 2

12

créditos na pós-graduação; o Prof. Marco Antônio

13

quadrimestre, ministrará no segundo quadrimestre SEM/FRO (4) e ESQ I (2), no

14

terceiro quadrimestre PEQ II (6) e QATUAIS (2), totalizando 14 créditos na

15

graduação, ainda será preciso conseguir mais créditos. O Prof. Marco Antônio

16

apresenta duas propostas para os estágios, baseadas em opiniões de alunos. Na

17

proposta 1 todos os níveis de estágio seriam oferecidos juntos no mesmo horário

18

e em todos os quadrimestres. Na proposta 2 os níveis seriam oferecidos

19

separadamente por quadrimestre, sendo que o mesmo docente ofereceria de

20

manhã e à noite. Após discussão acerca do assunto, a decisão fica pela proposta

21

2, a fim de coibir a prática de acúmulo de estágio, com a observação de que se

22

houver algum caso em que se julgue necessário abrir uma turma extra para o

23

aluno se formar, a autorização poderá ser concedida. 5. Chamada CAPES para

24

laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores (Life). O Prof.

25

Marco Antônio apresenta o edital sobre o assunto em questão, informa que

26

comporta 2 projetos (1 CCNH e 1 CMCC), e solicita saber se há interessados. O

27

Prof. Artur aponta ser uma oportunidade para montar laboratório para graduação

28

e pós-graduação. O Prof. Marco Antônio manifesta a preocupação em se tornar

29

extensionista, ou ter caráter de prestação de serviços, tendo em vista que não

estará livre no primeiro

2
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1

acredita que serão permitidas compras dos materiais que precisam, teme ficar

2

atrelado a muitas obrigações e ter poucos benefícios. O Prof. Paulo sugere

3

consultar a plenária. Após discussão acerca do assunto, decide-se consultar a

4

plenária por e-mail, será encaminhado o edital e o prazo para se manifestarem

5

até o dia 11 de setembro às 12:00 horas. 6. Outros. O Prof. Artur, como

6

representante da comissão de espaço para pesquisa, solicita saber as

7

necessidades em relação à espaço e recursos. O Prof. Marco Antônio se dispõe a

8

marcar uma reunião com os 14 docentes envolvidos. A reunião é encerrada às

9

18:00 horas. Do que para constar eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, Assistente

10

em Administração do CCNH, lavro a presente ata.

3

