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Sinopse da reunião nº 01/2022/CCNH/Licenciatura em Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião ordinária de 2022 da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Química, realizada remotamente no dia 25 de 

fevereiro, às 10h00, por meio da plataforma conferenciaweb-

RNP. 

 

Informes 

1. Boas-vindas aos novos membros da coordenação: o coordenador Marco Antônio 

desejou boas-vindas a todos os membros da nova coordenação. Agradeceu à gestão anterior da 

coordenação professores Allan Xavier e Sérgio Leal. 

2. Plano de Contratações Anual (PCA) custeio e investimento para o ano de 2023: Marco 

informou que o prazo para preencher a planilha de compras do CCNH vai até 16 de março de 

2022. Decidiu-se pela compra de câmeras e de cabeças de tripé para o laboratório didático. 

Professor Fernando Cássio enviará à coordenação todas as informações necessárias para o 

preenchimento da solicitação das câmeras e cabeças de tripé.  

3. Chamada da Proec para solicitação de infraestrutura para eventos de 2023: Marco 

informou que a Licenciatura em Química pode solicitar a contratação de itens disponibilizados 

pela PROEC para a promoção de seus eventos, desde que esses eventos sejam de caráter 

institucional. 

4 Presidência do NDE da Licenciatura em Química: Marco informou que o professor 

Fernando Cássio foi escolhido para a função de presidente do NDE a partir do dia 1º de março. 

Ainda complementou que a composição do NDE não foi alterada. Fernando explicou que o novo 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) está praticamente finalizado, faltando apenas pequenos 

ajustes. Ocorrerá uma reunião do NDE no dia 4 de março para a discussão desses ajustes. Marco 

aproveitou o tema sobre o PPC e informou que foi aprovada no dia 22 de fevereiro pelo 

ConsEPE a normativa acerca da curricularização da extensão. Marco também atualizou a 

respeito das discussões dos estágios da Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas (LCNE) e 

explicou que as diretrizes desses estágios em algum momento podem impactar os estágios da 

Licenciatura em Química.       

5. Professores visitantes para a Licenciatura em Química: Marco informou que o 

Conselho do Centro do CCNH aprovou a contratação de 02 professores visitantes para o curso. 

Mencionou sobre o término do contrato da professora visitante Patrícia Pereira que ocorrerá em 

novembro de 2022.  
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Ordem do dia 

1. Cronograma de reuniões: apresentado e Aprovado por unanimidade, com possibilidade 

de adição de reuniões extraordinárias. Marco encaminhará o calendário a todos da coordenação. 

 

Expediente 

1. Alocação Didática para Q2 e Q3: Marco contextualizou todo o processo de 

elaboração da alocação didática que levou em conta o plano de retomada das atividades 

presenciais na UFABC. Também esclareceu que os professores com excesso de créditos terão os 

próximos quadrimestres para amortizar esse excedente. 

 

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

reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

   Assistente administrativo 
Rodrigo Espírito Santo da Silva 

 

 

 

ANEXO 

 

Lista dos presentes na 1ª reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em Química 

realizada remotamente no dia 25 de fevereiro de 2022 às 10h00 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 

Solange Wagner Locatelli Docente/titular 

Maisa Helena Altarugio Docente/titular 

Sérgio Henrique Bezerra de Sousa Leal Docente/titular 

Robson Macedo Novais Docente/suplente 

Paulo de Avila Junior Docente/suplente 

Rodrigo Espirito Santo da Silva Apoio administrativo 

 

 

 

mailto:secretariaccnh@ufabc.edu.br

