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Sinopse da reunião nº 01/2022/CCNH/Bacharelado em Química/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião de 2022 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Bacharelado em Química, realizada de modo híbrido no dia 29 

de junho, às 14h00, remotamente na plataforma conferenciaweb-

RNP e  presencialmente na sala R602-3. 

 

Expediente:  

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

A reunião teve como intuito o início da escrita do projeto pedagógico do curso. Houve a 

retomada dos últimos encaminhamentos em relação às consultas de disciplinas obrigatórias de 

cursos equivalentes.  

Prof. Bruno compartilhou retorno das respostas de cursos tecnológicos sendo: 

Engenharia ambiental e urbana, engenharia de materiais, biotecnologia, entre outros. Aguardam 

respostas da Neurociências e Física, porém seguirão com a redação e a cada retorno integrarão o 

resultado complementarmente.  

Encaminhamentos:  

Será disponibilizada nova lista de tarefas com templates e formulários (compartilhados 

no drive), pelo e-mail do NDE.   

Realizarão última revisão das ementas das disciplinas em devido template e 

preenchimento de formulário, e estando tudo pronto iniciarão a proposta.  

Compartilharão a nova proposta de ofertas de disciplinas do projeto pedagógico em 

futura reunião plenária. 

 

 

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar o áudio da gravação à 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

        José Maria Beato Neto 

Assistente em Administração 
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Anexo 

 

 Lista dos presentes na 1ª reunião do NDE do Bacharelado em Química 

realizada de modo híbrido no dia 29 de junho de 2022 às 14h00 remotamente na 

plataforma conferenciaweb-RNP e presencialmente na sala R602-3: 

 

Nome Categoria 

Alexandre Zatkovskis Carvalho Docente 

André Sarto Polo Docente 

Bruno Guzzo da Silva Docente 

João Henrique Ghilardi Lago (Presidente) Docente 

Karina Passalacqua Morelli Frin Docente 

 


