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Às dezesseis horas e trinta minutos do dia três de fevereiro de 2014 reuniu-se em 1 

reunião ordinária a coordenação do curso Licenciatura em Química, tendo 2 

comparecido o coordenador do curso Prof. Marco Antônio Bueno Filho, o Vice- 3 

Coordenador, Prof. Paulo de Ávila Jr., e os membros: Prof. Artur Franz Keppler, 4 

Profa Maisa Helena Altarugio, Prof. Sérgio Henrique Bezerra de Souza Leal. 5 

Esteve ausente a Profa Giselle Cerchiaro. Esteve presente como convidado o 6 

Prof. Marcelo Zanotello. Esteve presente a Assistente em Administração Raquel 7 

de Freitas Silva Cardim. PAUTA: 1. Arguição sobre o documento “Uma 8 

proposta para as Licenciaturas” com a participação do Prof. Marcelo 9 

Zanotello e membros do NDE do curso de Licenciatura em Química: O Prof. 10 

Marcelo explica sobre o relatório, como o grupo de trabalho foi formado, a 11 

motivação ter sido uma grande preocupação com os cursos de licenciaturas que 12 

possuem poucos alunos, esclarece que outras propostas de outras instituições 13 

foram pesquisadas para chegarem à formulação desta. Respondendo aos 14 

questionamentos dos Professores presentes o Prof. Marcelo esclarece: se o aluno 15 

que cursar Licenciatura em Química desejar cursar também Bacharelado em 16 

Química, será necessário cursar o BC&T, porém poderá solicitar equivalência de 17 

disciplinas; não haverá aumento do número de alunos, pois as vagas serão 18 

subtraídas do número de vagas do BC&T; o aumento de disciplinas não gerará 19 

aumento da carga didática, pois a maioria das disciplinas já são oferecidas na 20 

UFABC em algum curso. O Prof. Marco manifesta preocupação em relação à 21 

possibilidade de aumento das solicitações de transferência entre cursos e sugere 22 

convidar algum servidor da PROGRAD que entenda dos trâmites de transferência 23 

para prestar esclarecimentos acerca disso. O Prof. Sergio considera ser atrativo 24 

tornar o curso mais voltado para a formação de professores. O Prof. Paulo 25 

manifesta a preocupação sobre as disciplinas bases, o Prof. Marco acrescenta a 26 

preocupação também em relação à criação de disciplinas, pois atualmente há 27 

apenas quatro docentes no curso, quando deveria haver seis, por motivo de 28 

dificuldade para preenchimento dessas duas vagas, os concursos são abertos 29 
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sem haver inscritos. O Prof. Marcelo esclarece que uma tentativa para resolver 1 

esse tipo de problema seria abrir vagas em disciplinas comuns entre as 2 

licenciaturas, mas muitas coisas ainda precisam ser pensadas e planejadas. Em 3 

seguida o Prof. Marcelo apresenta a reformulação das disciplinas das grades, 4 

passíveis de modificações. Como encaminhamento fica decidido: 1º) apresentar a 5 

proposta para a plenária conjunta com a plenária do Bacharelado em Química, 6 

tendo o Prof. Marcelo como convidado; formular uma proposta/simulação 7 

referente ao curso, para ter mais clareza, levando em consideração as exigências 8 

do CRQ e MEC. 2º) Realizar uma reunião conjunta NDE e Coordenação, convidar 9 

a Maria Cristina da Prograd para esclarecer dúvidas, tendo o Prof. Marcelo 10 

também como convidado. 3º) Formar um grupo para elaborar a 11 

proposta/simulação da matriz do curso, com início dos trabalhos na próxima 12 

semana. O grupo será composto pelos Profs: Artur Franz Keppler, Marco Antonio 13 

Bueno Filho, Sergio Henrique Bezerra de Sousa Leal. 2. Elaboração do 14 

calendário de reuniões para 2014: fica estipulado que as reuniões da 15 

coordenação serão realizadas todas as primeiras quintas-feiras do mês às 10h30, 16 

o calendário será enviado para a coordenação por e-mail. A reunião é encerrada 17 

às dezessete horas e trinta minutos. Do que para constar eu, Raquel de Freitas 18 

Silva Cardim, Assistente em Administração do CCNH, lavro a presente ata. 19 


