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

Sinopse da reunião nº 01/2020/CCNH/Licenciatura em Química/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª
reunião ordinária de 2020 da Plenária do curso de Licenciatura
em Química, realizada remotamente no dia 21 de julho, às 15h00,
na sala virtual do Google Meet, cedido pela Universidade Federal
do ABC.
1. Allan informou sobre a aprovação da resolução do QS pelo ConsEPE, ressaltou o prazo
de envio das disciplinas a serem ministradas no QS para o Conselho CCNH, falou da Carta de
Recomendação do COMFOR acerca dos Estágios Supervisionados, falou do mapeamento dos
alunos que teria vínculo com a Licenciatura em Química, informou sobre a diferença entre os
estágios que serão ofertados no QS e aqueles que foram interrompidos no início da pandemia e
indicou que será discutido em outra reunião da coordenação da Licenciatura em Química.
2. Marco ratificou aspectos constantes na resolução do QS relativos ao estágio
supervisionado.
3. Allan apresentou os dados da demanda discente para o QS 2020 produzidos a partir de
pesquisa realizada com os alunos para cada um dos conjuntos de disciplinas, ressaltando os alunos
que necessitam realizar os estágios supervisionados. Também apresentou a pesquisa feita com os
docentes e a disponibilidade para ministrar disciplinas no QS, ressaltando as disciplinas escolhidas
por cada professor.
4. Fernando pergunta sobre o calendário de matrícula dos alunos ingressantes e Allan
responde que é apenas um calendário único formado pela Prograd.
5. Claudia pediu que a Coordenação entrasse em contato antes com ela antes que ela
precisasse responder a solicitação da aluna sobre a disciplina de LIBRAS. Allan, esclareceu que o
envio do e-mail foi feito pela aluna diretamente para ela e não pela coordenação.
6. Maisa perguntou sobre a questão da disciplina de DA e a articulação da Coordenação da
Licenciatura em Química e a LCNE. Allan, mencionou que de acordo com as demandas da
Licenciatura em Química irá negociar com a LCNE e está apenas esperando a confirmação dos
pedidos já feitos.
7. Paulo ressalta que gostaria de ministrar somente a parte teórica da disciplina e Allan fala
que se ele informou para o coordenador de disciplina isso já deve ocorrer.
8. Robson colocou uma dúvida sobre a remarcação de suas férias e Allan respondeu que a
direção irá utilizar a lista de alocação como baliza para marcação de férias.
9. Allan ratificou o número máximo de 30 alunos por turma baseado na decisão da LCNE
que definiu esse número e todos os professores concordaram. Informou a mudança do domínio do
MOODLE.
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10. Marco pediu uma previsão de data de reunião para discussão dos estágios do
Quadrimestre 1 e Allan falou que poderia ser na próxima semana a partir da discussão que está
sendo realizada com as outras licenciaturas.

Allan Moreira Xavier
Coordenador do curso de Licenciatura em Química
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