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Sinopse da reunião extraordinária nº 02/2022/CCNH/Licenciatura em 

Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião extraordinária de 2022 da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Química, realizada de forma hibrida no dia 1º 

de julho, às 14h00, na sala virtual da plataforma 

conferenciaweb-RNP e presencialmente na sala 312-3 de Santo 

André. 

 

Informes:  

1. O PSS 007/2022 e boas vindas à professora visitante – Professora visitante, Carolina 

José Maria, tomou posse no dia de hoje, 01/07/2022. Das quatro candidatas no processo seletivo, 

três declinaram, apenas a professora Carolina aceitou. A docente trabalhará remotamente até o 

início das aulas do 3
o
. Quadrimestre. A docente também tem disponibilidade para estar 

presencialmente assim que solicitada. Está sem carga didática no momento. 

2. Procedimentos das reuniões híbridas no âmbito do CCNH – Reunião híbrida em 

teste. Será importante receber feedback para ajustes. 

3. Aprovação do PPC LicQuim 2022  - Foi aprovado pelo ConsEPE. PPC está 

publicado no site do CCNH. Importante informar os estudantes da LCNE. 

4. Alocação didática de 2022.3 – Professor Marco Antonio apresentou a alocação do Q3, 

explicando detalhes de cada disciplina. A alocação já seguiu para a Comissão de Graduação e 

somente será alterada se houver necessidade de ajustes.  

5. Reunião do NDE – Professor Fernando Luiz Cássio informou que será preciso nova 

reunião do NDE, em agosto, para prosseguir com a tramitação do PPC. 

 

Expediente: 

1. Estratégias para o planejamento da alocação didática no âmbito da LQ em 2023 – 

Importante valorizar as OPLs. Acordado continuar ofertando em 2023 em Q2, não ofertar nada 

dobrado. Disciplinas específicas continuam da mesma forma.  Trabalhar com cenários para 2023 

semelhantes a 2022, fazendo ajustes quando necessários. 

2. Novo PSS para professor visitante na LQ – Não há pressa para novo processo 

seletivo em razão de 2022 ser ano eleitoral e a posse só poderá ocorrer a partir de 1º de janeiro de 

2023, porém, foi acordado abrir processo seletivo para haver tempo hábil para o candidato se 
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organizar. A vinda de outro professor visitante será bastante importante. Acordado divulgar 

Edital com o mesmo conteúdo do anterior e enviar para o ConsCCNH. 

 

 

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

reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

 Amelia Paolillo Rossi 

Assistente administrativo 

 

 

 

ANEXO 

 

Lista dos presentes na 2ª reunião Extraordinária da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Química realizada de forma hibrida no dia 1º de julho de 2022 às 14h00 

na sala virtual da conferenciaweb-RNP e presencialmente na sala 312-3 de Santo André: 

 

Nome Categoria/membro 

Marco Antônio Bueno Filho Docente/coordenador 

Rafael Cava Mori Docente/vice-coordenador 

Fernando Luiz Cássio Silva Docente/titular 

Sérgio Henrique Bezerra de Sousa Leal Docente/titular 

Paulo de Avila Junior Docente/suplente 

Amelia Paolillo Rossi Apoio administrativo 

 

Professora Solange Wagner Locatelli justificou ausência em razão de estar em férias. 
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