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Sinopse da reunião nº 01/2019/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em Química

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na
pauta da 1ª reunião de 2019 da Coordenação do Curso de
Licenciatura em Química, realizada no dia 1 0 d e m a i o , às 10h,
na sala R601-3, bloco A, campus Santo André da Universidade
Federal do ABC.
Informes:
1. Antecipação das eleições para a coordenação do curso, gestão 2020-2021. Coordenador apresentou
informe, segundo o qual haverá eleição para coordenação antecipada para o mês de agosto, em decorrência da criação
de um Grupo de Trabalho (GT) de avaliação de cursos de graduação.
2. Compra de materiais para as disciplinas do curso. Foi informado que esse ano não houve requisição de
materiais por parte do curso de Licenciatura em Química, entretanto o coordenador comunicou que a demanda deve ser
feita conforme o andamento das aulas.
3. Planejamento 2020. Devido a eventual aprovação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da Licenciatura
Interdisciplinar, o planejamento 2020 será feito em duas etapas, considerando o cenário atual e abrindo possibilidade
para que os docentes do curso participem da oferta das novas disciplinas.
4. Disciplinas de Química na nova Licenciatura em Ciências Naturais. A matriz curricular da nova
Licenciatura em Ciências Naturais (LCN) possui dois quadrimestres em comum com as disciplinas da nova
Licenciatura em Ciências Humanas (LCH), portanto haverá dificuldade em ofertar disciplinas da LCN e do BC&T em
fase. A PROGRAD propôs que as disciplinas Estrutura da Matéria e Transformações Químicas sejam tiradas de fase
em relação ao BC&T, mas que o corpo docente deveria se comprometer a ministrá-las. Houve acordo quanto a isso.

Ordem do dia
1. Edital do Prêmio Lavoisier. Não haverá entrega do Prêmio Lavoisier, com cinco votos e uma abstenção.

Expediente
1. NDE: Criação de disciplinas de opção limitada. O presidente do NDE, Marco Antônio Bueno Filho,
apresentou a demanda de marcar uma reunião do NDE para discutir a criação de novas disciplinas de opção limitada e
as mudanças no PPC do curso, por conta da tramitação do PPC da Licenciatura Interdisciplinar na Comissão de
Graduação e no ConsEPE.
2. Política de oferecimento dos estágios supervisionados em química. Foram discutidas as dificuldades com
as matrículas de Estágio Supervisionado em Química I, II e III. Considerando a atual política de oferecimento das
disciplinas, em que são permitidas turmas maiores de discentes, e visando à valorização das diferenças das turmas de
estágio, bem como a diminuição da sobrecarga dos docentes, tal politica terá que ser modificada.
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