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

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

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª
reunião de 2021 da Plenária do curso de Licenciatura em
Química, realizada no dia 18 de fevereiro, às 14h, por
videoconferência.
Informes
Estiveram presentes os professores Camilo Andrea Angelucci, Claudia Regina Vieira,
Fernando Cássio, Heloisa Franca Maltez, Hueder Paulo Moises de Oliveira, Ivanise Gaubeur,
Karina P.M. Frin, Marco Antonio Bueno Filho, Patricia Cristina Andrade Pereira, Paula Homem
de Mello, Paulo de Ávila Júnior, Rafael Mori, Robson Macedo Novais, Sérgio Henrique Bezerra
de Sousa Leal, Solange Locatelli, Vani X. Oliveira Jr. As professoras Maisa Altarugio, Giselle
Watanabe, Giselle Cerchiaro, Patricia Sessa, Wagner Carvalho, Allan Moreira Xavier e
Elizabelete Lima justificaram suas ausências. O professor Sérgio Leal, na condição de
presidente, iniciou a reunião dizendo que a Coordenação não tinha nenhum informe e gostaria
apenas de desejar um excelente ano letivo de 2021 para todos. Nenhum dos professores deu
qualquer informe.
Expediente
1. Planejamento de Oferta de disciplinas do curso de Licenciatura em Química para os
2º e 3º quadrimestres de 2021. No Expediente, o professor Sérgio apresentou detalhadamente a
alocação a ser atribuída para os quadrimestres referidos e os respectivos docentes responsáveis
pelas disciplinas, proposta resultante de consulta e concordância dos professores do curso. A
professora Cláudia falou da questão de que pode ter problema na alocação da disciplina de
Libras no sábado à noite no terceiro quadrimestre, pois como uma das turmas é ofertada pela
LCNE ela sabe que será no sábado e não poderá ser sábado à noite. Os professores Cláudia,
Fernando, Marco, Solange e Róbson demostraram preocupação na aprovação de disciplinas de
caráter experimental no modo remoto e ressaltaram a necessidade de se discutir esse aspecto
previamente em reunião da Coordenação. Também indicaram que a oferta ou não da disciplina
em modo regular estaria muito ligada ao número de alunos que realmente demandem essas
disciplinas. Foram colocadas duas propostas de encaminhamento: 1 - Aprovar a manutenção da
alocação como está com as turmas das disciplinas de Experimentação e Ensino de Química e
Práticas de Ensino de Química II; 2 - Aprovar a alocação retirando as turmas das disciplinas de
Experimentação e Ensino de Química e Práticas de Ensino de Química II e ofertá-las apenas de
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acordo com o número de alunos demandantes e a partir desse número decidir se a oferta será
feita como turma regular ou projeto dirigido.

Ordem do Dia
Na ordem do dia, a proposta 2 venceu por unanimidade. A coordenação ficou
responsável por: 1- alocar os professores Róbson e Fernando em disciplinas de opção limitada
nos quadrimestres 2 ou 3, sendo que o professor Fernando sugeriu ofertar duas turmas da
disciplina de Gestão Escolar no segundo quadrimestre; 2 - Marcar uma reunião para discussão da
oferta de disciplinas de caráter experimental no modo Quadrimestre Suplementar.

Sergio Henrique Bezerra de Sousa Leal
Vice Coordenador da Licenciatura em Química
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