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Sinopse da reunião nº 01/2017/CCNH/Licenciatura em Química/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª
reunião de 2017 da Plenária do curso de Licenciatura em Química,
realizada no dia 08 de dezembro, às 10h30, na sala A110-0, bloco A,
campus Santo André da Universidade Federal do ABC.
Informes da Coordenação
1. Prêmio Lavoisier LicQuim. O coordenador Prof. Marco Antonio Bueno Filho
explicou sobre o prêmio, como será realizada a escolha do melhor aluno no âmbito do curso e
que a entrega do prêmio será feita na próxima gestão da coordenação.
2. Avaliação docente: a importância de entregar o plano de ensino no início do
quadrimestre. O coordenador explicou sobre o relatório de avaliação, como é feita a divulgação
para cada docente, e que recebeu algumas reclamações específicas. Alertou para que os planos
de ensino sejam entregues aos alunos no início do quadrimestre.
3. Agradecimento do Prof. FernandoLuis Cássio Silva ao coordenador. A Profa.
Maísa Helena Altarugio leu mensagem enviada pelo Prof. Fernando agradecendo ao Prof. Marco
Antonio pela sua atuação e dedicação enquanto coordenador do curso.

Expediente
1. Planejamento e alocação didática da LicQuim. para o ano de 2018. O
coordenador resgatou o resultado do “GT-16 Vagas” e apresentou como foi feito o planejamento
para 2018. Explicou também como é o processo de alocação dos docentes da área Química –
Ensino nas disciplinas do BC&T.
2. Disciplinas de opção limitada LIBRAS II e Política, Educação e Surdez. A Profa.
Claudia Regina Vieira apresentou uma proposta para criação das referidas disciplinas. A decisão
sobre o assunto será tomada na ocasião da próxima revisão do projeto pedagógico do curso.
3. Revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T).
O Prof. Allan Moreira Xavier explicou a necessidade da revisão, apresentou algumas questões
específicas para serem pensadas e se colocou à disposição para recebimento de contribuições.

Raquel de Freitas Silva Cardim
Assistente em Administração do CCNH
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Coordenador do Curso de Licenciatura em Química
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