MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Ciências Naturais e Humanas

Sinopse da reunião nº 01/2020/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em Química
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª
reunião de 2020 da Coordenação do curso de Licenciatura em
Química, realizada no dia 13 de fevereiro de 2020, às 14h00, na
sala 312-3, bloco A, campus Santo André da Universidade
Federal do ABC.
Informes da Coordenação
1. Encaminhamento de criação/alteração de disciplinas no NDE. O coordenador Allan
Xavier informou que as revisões de bibliografia solicitadas pela biblioteca foram finalizadas.
Agora as proposições das novas disciplinas e de alterações de disciplinas serão encaminhadas
para a próxima reunião da CG. A exceção foi a disciplina Práticas de Ensino de Química III, que
terá uma proposta mais generalista encaminhada ao NDE para análise.
2. Coordenação de disciplinas 2020.1. Allan comunicou que foram nomeados
coordenadores das disciplinas da LicQui no período de recesso, por solicitação da Direção de
Centro, utilizando como critério docentes que estavam alocados nas disciplinas e distribuição
equilibrada entre os docentes do curso.
3. Calendário 2020 de reuniões da Coordenação. Allan explicou que o calendário foi
elaborado tendo em vista a alocação didática do curso. As datas de reunião foram apresentas e
ocorrerão às quintas-feiras, no período da tarde.
Ordem do Dia
1. Composição do COMFOR. Item inserido na pauta. Foi indicado o professor Fernando
Luiz Cássio Silva, como membro titular, e o professor Robson Macedo Novais, como membro
suplente.
2. Composição do NDE da LicQui. Foram aprovadas, com 01 abstenção do professor
Sérgio Leal, as dispensas, a pedido, dos docentes João Rodrigo Santos da Silva e Paula Homem
de Mello, assim como as inclusões das docentes Claudia Regina Vieira, Karina Passalacqua
Morelli Frin e Mirela Inês de Sairre. O coordenador do curso agora é membro nato do respectivo
NDE. A nova composição será encaminhada pela coordenação do curso à Direção para
nomeação e continuidade das discussões de revisão do projeto pedagógico.
3. Plano de ação da Coordenação - gestão 2020/2021. Item promovido à ordem do dia.
Allan apresentou a distribuição das tarefas da coordenação, indicadas pelas resoluções da

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP
CEP 09210-580 · Bloco A · Torre 3 · 6º andar · Fone: (11) 4996.7960/4996.7967
secretariaccnh@ufabc.edu.br/administracao.ccnh@ufabc.edu.br

universidade e pelo Manual do Coordenador do CCNH. Aprovado com 02 abstenções, dos
professores Sérgio Leal e Marco Antonio.
4. Submissão de projeto para os editais: Residência Pedagógica, Pibid. Incluído na
pauta. Maisa indicou que apresentará proposta ao edital para Residência Pedagógica. Fernando
apontou que o Comfor votou pela não participação no edital passado, todavia as condições
políticas se alteram com a chegada dos ingressantes das licenciaturas interdisciplinares. A
coordenação da LicQui manifestou apoio aos docentes do curso que pretende .
Expediente
1. Avaliação de disciplinas 2019. Allan apresentou uma análise inicial das avaliações
realizadas pelos alunos sobre as disciplinas do curso. Destacou que as disciplinas de
responsabilidade do grupo de docentes da área de Ensino de Química apresentaram excelente
média de avaliações nos diferentes indicadores. Redigirá um relatório das avaliações e
encaminhará aos membros da coordenação para contribuições.
2. Instrumento de Avaliação de cursos INEP. Allan explicou que participou, com os
professores Sérgio Leal e Marco Antônio, de reunião convocada pela Direção de Centro, para
apresentação de plano de ações desenvolvido pela divisão acadêmica com vistas à auxiliar às
revisões de projeto pedagógico a partir dos indicadores utilizados pelo INEP para avaliações de
cursos de graduação. Houve uma divisão dos indicadores do instrumento de avaliação entre os
membros da coordenação a fim de simplificar o estudo comparativo destes com o Projeto
Pedagógico de Curso (PPC). Os resultados devem ser apresentados na próxima reunião.
3. Folder de divulgação do curso. Allan elaborou um folder seguindo os modelos
existentes dos outros cursos e o encaminhará aos membros da coordenação para sugestões.
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