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

Sinopse da reunião extraordinária nº 02/2021/CCNH/Licenciatura em Química/NDE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª
reunião extraordinária NDE 2021 do curso de Licenciatura em
Química, realizada remotamente no dia 14 de julho, às 14h00,
na sala virtual do Google Meet, cedido pela Universidade
Federal do ABC.

Expediente
1. Matriz de transição. Allan apresentou nova demanda da PROGRAD, que decidiu pela
publicação de matriz de transição. Explicou os condicionantes: manutenção das disciplinas nos
quadrimestres ideais, substituição de disciplinas obrigatórias do BC&T pelas da LCNE e
inserção de disciplinas de opção-limitada para integralização do curso por alunos ingressantes
2020 e 2021. Discutidas as repercussões a respeito da matriz de transição, Allan informou que
levará à PROGRAD para publicação.
2. Revisão do PPC. Allan apresentou proposta da LCNE sobre adequação de disciplinas nos
grupos da resolução CNE 02/2019 e curricularização da extensão. Marco questionou sobre a
sobreposição de contagem de créditos em categorias diferentes (práticas, estágios e extensão).
Allan apresentou que assunto ainda está em discussão nos NDEs das Lis, e que há discordância
entre os NDEs das específicas quanto a esta sobreposição. Membros do NDE da Licenciatura em
Química manifestaram preocupações quanto à contagem dos mesmos créditos para atividades
distintas. Allan indicou que há também diferentes leituras sobre o pertencimento das disciplinas
de práticas de ensino aos grupos previstos na resolução. Membros analisaram os termos do
documento e concluíram que tais disciplinas caberiam ao grupo 3. Determinaram sobre quais
grupos pertencem as disciplinas obrigatórias previstas para o novo PPC. O Presidente pretende
levar o esboço para a próxima reunião com os presidentes dos outros NDE’s junto com as
opiniões dos membros do NDE da Lic Química quanto à proposta de curricularização da
extensão. Também, convocará reunião plenária para discussão sobre os estágios supervisionados.
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ANEXO
Lista dos presentes na 2ª reunião extraordinária do NDE do curso de Licenciatura
em Química realizada remotamente no dia 14 de julho de 2021 às 14h00 na sala virtual do
Google Meet
Membros

Categoria

Allan Moreira Xavier (presidente)
Paulo de Ávila Junior
Sergio Henrique B. Souza Leal
Marco Antonio Bueno Filho
Rennê Rodrigues Rocha

Docente
Docente
Docente
Docente
Apoio administrativo

2
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP
CEP 09210-580 · Bloco A · Torre 3 · 6º andar · Fone: (11) 4996.7960/4996.7967
secretariaccnh@ufabc.edu.br/administracao.ccnh@ufabc.edu.br

