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Sinopse da reunião nº 01/2021/CCNH/Licenciatura em Química/Coordenação

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da
1ª reunião de 2021 da Coordenação do curso de Licenciatura
em Química, realizada no dia 26 de fevereiro, às 14h, por
videoconferência.
Informes
Estavam presentes os professores Allan Moreira Xavier, Cláudia Vieira, Fernando
Cássio, Marco Antonio Filho, Paulo de Ávila Júnior, Rafael Mori e Sérgio Leal. As
professoras Maisa Helena Altarugio, Robson Novaes e Solange Locatelli justificaram suas
ausências. O professor Allan iniciou a reunião sem informes. Marco solicitou a definição de
um calendário de reuniões da Coordenação e o professor Allan informou que o calendário
para 2021 estava sendo providenciado e em breve será divulgado para os membros. Também,
esse destacou que fará consulta de disponibilidade dos membros da coordenação,
inaugurando uma prática no curso.
Expediente
1. Planejamento de Oferta de disciplinas do curso de Licenciatura em Química para
os 2º e 3º quadrimestres de 2021. O professor Fernando fez uma retrospectiva da 1ª Reunião
da Plenária da Licenciatura em Química de 2021 e apontou a necessidade de se conhecer o
número da demanda de alunos para as disciplinas de Experimentação e Ensino de Química e
Práticas de Ensino de Química II, e, também, questionou acerca dos prazos envolvido na
oferta dessas disciplinas. O professor Allan esclareceu que a alocação do segundo
quadrimestre letivo já foi finalizada, mas alocação do terceiro quadrimestre pode ser
alterada. Também apresentou o levantamento feito junto aos alunos da Licenciatura em
Química acerca de suas demandas para as duas disciplinas nesse ano, sendo Experimentação
e Ensino de Química teve 15 alunos e Práticas de Ensino de Química II teve 13 alunos.
Professor Allan informou que a coordenação pode fazer analisar os históricos escolares de
cada aluno solicitante, buscando aqueles de maior coeficiente de progressão e em iminência
de colação de grau. Os presentes concordaram com a proposição. O professor Rafael se
colocou à disposição para ajudar o(s) docente(s) que irá(ão) ministrar essas disciplinas. O
Professor Allan propôs como encaminhamento a realização do levantamento do histórico dos
alunos possivelmente formandos, realização de uma discussão com os membros da
Coordenação da Licenciatura em Química para análise destas demandas e, a partir destas
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informações, os membros da coordenação decidirão a oferta ou não das duas disciplinas
anteriormente mencionadas (no modelo remoto ou como Estudo Dirtigido). Todos
concordaram com os encaminhamentos propostos.

Allan Moreira Xavier
Coordenador da Licenciatura em Química
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