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Sinopse da reunião Extraordinária nº 01/2022/CCNH/Licenciatura em 

Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião Extraordinária de 2022 da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Química, realizada remotamente no dia 11 de 

março, às 14h00, por meio da plataforma conferenciaweb-RNP. 

 

Informes: 

1- Professor Marco Antônio Bueno Filho informou que estão abertas as inscrições de um 

processo seletivo para contratação de professores visitantes, salientou a importância de ajudarem 

para uma ampla divulgação e a necessidade de indicação de docentes para compor a banca 

examinadora, após receberem a lista de inscritos. 

2 – Professor Rafael Cava Mori informou sobre duas deliberações ocorridas na última 

reunião da CG (10/03/2022): aprovação de uma portaria que estabelece critérios de classificação 

e desempate para matrículas nos estágios das licenciaturas; aprovação de uma resolução que 

normatiza as matrículas nas disciplinas de formação específica e revoga a normativa anterior, a 

qual ainda deverá ser aprovada no ConsEPE. 

  

 

Ordem do dia 

1. Atualização do PPC Licenciatura em Química. A proposta da nova versão do PCC 

foi aprovada por unanimidade. 

 

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar a gravação do áudio da 

reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

 Raquel de Freitas Silva Cardim   

                    Assistente administrativo 
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ANEXO 

 

Lista dos presentes na 1ª reunião Extraordinária da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Química realizada remotamente no dia 11 de março de 2022 às 14h00 na 

sala virtual da conferenciaweb-RNP: 

 

Nome Categoria/membro 

Marco Antônio Bueno Filho Docente/coordenador 

Rafael Cava Mori Docente/vice-coordenador 

Fernando Luiz Cássio Silva Docente/titular 

Maisa Helena Altarugio Docente/titular 

Sérgio Henrique Bezerra de Sousa Leal Docente/titular 

Paulo de Avila Junior Docente/suplente 

Raquel de Freitas Silva Cardim Apoio administrativo 

 

 

 


