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CONVOCAÇÃO

Prezads membros do NDE,
O presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Química
professor João Henrique Ghilardi Lago convoca a tods para a 1ª Reunião ordinária de 2022
do NDE, conforme segue:

Data: 29 de junho (quarta-feira);
Horário: das 14h00 às 16h00;
Locais: Sala virtual do Bacharelado em Química na ConferênciaWeb da RNP:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/bac_quim_CCNH_UFABC e também presencial na sala
R602-3 em Santo André, bloco A, torre 3, 6º andar.
Importante: Reuniões do CCNH - modo híbrido:
A partir de julho de 2022, as reuniões de curso do CCNH serão realizadas em modo híbrido
em caráter de teste. Com isso, a participação das pessoas poderá ser remota ou
presencial, de acordo com cada preferência.
* Sala virtual: as reuniões continuarão a ocorrer pela plataforma conferenciaweb-RNP,
bem como todo o seu registro.
* Sala presencial: quem desejar poderá participar presencialmente da reunião, na sala
informada nesta convocação, desde que compareça com o seu equipamento individual (fone
de ouvido e notebook/celular) para acessar a sala virtual da conferenciaweb-RNP e assim
garantir o registro da reunião, visto que ainda não temos estrutura técnica para outra
forma de registro.
* todos participantes deverão fazer o login na conferenciaweb-RNP pela rede Cafe com a
sua conta institucional da UFABC.
PAUTA

Expediente:
1. Discussão do projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Química

Observação:
1.            No caso de impossibilidade do comparecimento, solicitamos apresentar a
devida justificativa, a ser apresentada com antecedência à realização da reunião, ao
e-mail secretariaccnh@ufabc.edu.br e também para o e-mail joao.lago@ufabc.edu.br.

Atenciosamente,
Em apoio ao curso de Bacharelado em Química,

-- 
Renato Correa
Secretário Executivo
Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 4996-7964
Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 2320-6229
http://ccnh.ufabc.edu.br
http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato
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