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

Sinopse da reunião nº 03/2020/CCNH/Licenciatura em Química/NDE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª
reunião NDE 2020 do curso de Licenciatura em Química,
realizada remotamente no dia 07 de outubro, às 15h00, na sala
virtual do Google Meet, cedido pela Universidade Federal do
ABC.
Informes do Presidente
1. Atualizações sobre a revisão do Projeto Pedagógico (adequação a novo curso de
ingresso). Já foi estabelecida uma matriz propositiva adequando o projeto pedagógico ao curso
de LCNE como curso de ingresso, foi articulado um conjunto de disciplinas de opção limitada e
o Professor Marco Antônio fez uma análise junto com as demandas do CRQ para manter a
possibilidade dos alunos cumprirem disciplinas de opção limitada e terem a possibilidade de
solicitar o registro no CRQ. Aguardamos determinações da pró-reitoria de graduação em relação
à adequação da matriz às novas diretrizes curriculares nacionais para formação de professores,
aos estágios supervisionados e à curricularização da extensão. Também, aguarda-se novo
cronograma de adequação dos PPCs dos cursos específicos às Licenciaturas interdisciplinares, a
ser divulgado pela pró-reitoria de graduação. Após tais determinações as reuniões do NDE
retomarão à discussão do texto final do PPC do curso.
2. Aprovação de Criação de disciplinas. Criação das disciplinas propostas pelo NDE e
coordenação será analisada pela Comissão de Graduação. São elas: Conceitos e Modelos da
Química Moderna, Estudos Queer e educação, Filosofia da química, Gestão educacional:
políticas, processos e cotidiano, História da química, Paulo Freire: educação para a criticidade,
Pedagogia feministas e Segurança em laboratório de Química.
3. Aprovação de Revisão de disciplinas. Alteração das disciplinas será analisada pela
Comissão de Graduação. São elas: Livros didáticos no ensino de química, Práticas de Ensino de
Química I, Práticas de Ensino de Química II, Recursos Didáticos no Ensino de Química.
Expediente
1. Avaliação das disciplinas do curso - 2019. Foi analisado documento relatório
elaborado pela coordenação, que sintetiza as avaliações institucionais de disciplina e
de curso e externas, como ENADE. Destacou-se o coerente trabalho elaborado e o
sucesso desempenhado pelo curso na formação de professores de química. Decidiuse encaminhar o relatório para análise da coordenação com a inclusão de solicitação
de materiais no relatório.
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ANEXO
Lista dos presentes na 3ª reunião do NDE do curso de Licenciatura em Química
realizada remotamente no dia 07 de outubro de 2020 às 15h00 na sala virtual do Google
Meet
Membros
Allan Moreira Xavier (presidente)
Karina Passalacqua Morelli Frin

Categoria
docente
docente

Mirela Inês de Sairre

docente

Paulo de Ávila Junior

docente

Sergio Henrique B. Souza Leal

docente

Marco Antonio Bueno Filho – Docente – Ausência Justificada.
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