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Assunto: Atenção: reagendamento de reunião - Convocação para 1ª reunião do NDE da LicQui - dia
07/04/2021
De: Rodrigo Espirito Santo da Silva <secretariaccnh@ufabc.edu.br>
Data: 26/03/2021 14:54
Para: Allan Moreira Xavier <allan.xavier@ufabc.edu.br>
BCC: nde.licqui@ufabc.edu.br, Jose Maria Beato Neto <jose.beato@ufabc.edu.br>
Prezados membros do NDE,

informamos que o presidente do NDE do curso de Licenciatura em Química professor Allan
Moreira Xavier reagendou a 1ª reunião do NDE de 2021 em virtude da antecipação dos feriados,
conforme segue:

Nova data: 07 de abril (quarta-feira).
Horário: das 14h00 às 15h30.
Local: Sala virtual do google meet. Link da videochamada:
h ps://meet.google.com/run-tmgs-npo
Observação: solicitamos efetuar login no google meet com a sua conta ins tucional da UFABC para
garan r o acesso à sala da reunião.
PAUTA
Ordem do Dia
1. Calendário de reuniões NDE/2021
Expediente
1. Revisão do Projeto Pedagógico do Curso (retomada das discussões).
Observação:
1. No caso de impossibilidade do comparecimento, solicitamos apresentar a devida jus ﬁca va, a
ser apresentada com antecedência à realização da reunião, ao e-mail
secretariaccnh@ufabc.edu.br e também para o e-mail allan.xavier@ufabc.edu.br.
Atenciosamente,
Em apoio ao curso de Licenciatura em Química,
--Rodrigo Espirito Santo da Silva
Assistente em Administração
Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar
http://ccnh.ufabc.edu.br

Em 22/03/2021 09:55, Rodrigo Espirito Santo da Silva escreveu:
CONVOCAÇÃO

26/03/2021 16:09
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Prezados membros do NDE,
O presidente do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Química, professor
Allan Moreira Xavier, convoca os senhores para a 1ª Reunião Ordinária de 2021 do NDE, conforme

segue:

Data: 31 de março (quarta-feira).
Horário: das 14h00 às 15h30.
Local: Sala virtual do google meet. Link da videochamada:
h ps://meet.google.com/run-tmgs-npo
Observação: solicitamos efetuar login no google meet com a sua conta ins tucional da UFABC
para garan r o acesso à sala da reunião.

PAUTA

Ordem do Dia
1. Calendário de reuniões NDE/2021

Expediente
1. Revisão do Projeto Pedagógico do Curso (retomada das discussões).

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

Atenciosamente,

Em apoio ao curso de Licenciatura em Química,

--
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--Rodrigo Espirito Santo da Silva
Assistente em Administração
Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar
http://ccnh.ufabc.edu.br
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