MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Ciências Naturais e Humanas

Sinopse da reunião nº 01/2020/CCNH/Licenciatura em Química/NDE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª
reunião de 2020 do Núcleo Docente Estruturante do curso de
Licenciatura em Química, realizada no dia 31 de janeiro, às
14h00, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da
Universidade Federal do ABC.
Informes do Presidente
1. Reunião com a Direção do Centro em dez/2019 e renovação do NDE. O Presidente
do NDE, professor Marco Antonio Bueno, informou a respeito das atribuições e do
funcionamento dos Núcleos. O Presidente realizará consultas e convites a respeito da
composição do NDE, tendo em visto que são apenas sugestões uma vez que a Coordenação da
Licenciatura em Química é a instância que deverá de debruçar sobre este tema.
Expediente
1. Atualização e criação de disciplinas (bibliografia): o parecer da biblioteca e
encaminhamentos. Foi decidido que as duas disciplinas em que não haviam proponentes, PEQ II
e Recursos Didáticos para o Ensino de Química, seriam encaminhadas para o professor Allan
Xavier e para o professor Sérgio Leal, respectivamente. Além disso, o docente Allan Xavier trará
uma reformulação da bibliografia da disciplina PEQ III.
2. Revisão do PPC Lic.Quim (Organização dos trabalhos). Fixou-se a ideia da
atualização do PPC da Licenciatura em Química, de modo a ser o mais especifico possível nas
organizações, realizando mais reuniões, decidindo a categorização das disciplinas (opção livre,
opção limitada e opção obrigatória), e, somente após, vendo as partes mais textuais e que
competem ao novo instrumento de avaliação do INEP.
3.Considerações sobre o Instrumento de Avaliação INEP. Planilha elaborada pelo
centro para lidar com o Insrumento de Avaliação INEP será compartilhada entre os membros do
NDE e da Coordenação e o PPC será examinado de maneira rigorosa, para chegar em comum
acordo.
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