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Sinopse da reunião nº 03/2021/CCNH/Licenciatura em Química/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 
reunião NDE 2021 do curso de Licenciatura em Química, 
realizada remotamente no dia 24 de agosto, às 14h00, na sala 
virtual do Google Meet, cedido pela Universidade Federal do 
ABC. 

 

Informes 

Professor Allan informa que desde a última reunião, foram realizadas outras duas reuniões com a 
PROGRAD e com coordenadores e/ou prresidentes de NDE de demais cursos de Licenciatura da 
UFABC. Todos os cursos informaram decisões de seus NDEs por não realizar a “revisão pontual 
do projeto pedagógico”, defendida pela PROGRAD, decisão votada e aprovada por unanimidade 
pela Licenciatura em Química na reunião anterior do NDE. Foi realizada uma reunião com as 
Licenciaturas Interdisciplinares com o objetivo de alinhar os calendários de revisão do PPC. 
Contudo, há uma resistência por parte delas em acelerar o processo de revisão d e seus PPCs. 
Pontos de destaque da reunião de hoje e que resultam dos impasses de revisão do PPC das 
licenciaturas específicas e das licenciaturas interdisciplinares: (i) curricularização da extensão, 
(ii) adequação do currículo à diretriz curricular nacional; (iii) estágios supervisionados. 

Expediente 

1. Revisão do PPC da Licenciatura em Química.  Allan apresentou tabelas contabilizando a 
distribuição da carga horária prevista pela atual diretriz curricular nacional para cursos de 
formação de professores e pelo projeto pedagógico institucional da UFABC que evidenciam a 
impossibilidade de previsão de disciplinas livres sem aumento da carga horária de 3216 h do 
curso, assim como a necessidade de estabelecer subgrupos de disciplinas entre as quais os alunos 
deverão escolher suas disciplinas de opção-limitada. Allan e Leonardo fizeram uma breve 
exposição sobre o entendimento da UFABC em relação à curricularização da extensão. Allan 
indicou algumas das propostas apresentadas por outras licenciaturas. Os membros do NDE 
analisaram as disciplinas na matriz proposta pelo curso a fim de apontar o potencial extensionista 
de cada disciplina. Allan solicitou a divisão do texto do PPC para redação do novo documento. 
Marco ofereceu-se para elaborar o item relativo aos estágios supervisionados, Leonardo para o 
item extensão, e Sérgio para qualquer item que a presidência julgar necessário. Allan 
comprometeu-se a enviar em breve um esboço inicial do PPC, indicando trechos para revisão, 
para que os membros do NDE possam iniciar os trabalhos.  
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ANEXO 
 
  Lista dos presentes na 3ª reunião do NDE do curso de Licenciatura em Química 
realizada remotamente no dia 24 de agosto de 2021 às 14h00 na sala virtual do Google 
Meet 
 

Membros Categoria 
Allan Moreira Xavier (presidente) Docente 

Fernando Luiz Cássio Silva Ausência justificada 
Karina Passalacqua Morelli Frin Docente 

Leonardo José Steil Docente 
Marco Antonio Bueno Filho Docente 

Mirela Inês de Sairre Docente 
Paulo de Ávila Junior Ausência justificada 

Sergio Henrique B. Souza Leal Docente 
Thais Takahashi Sugimati Apoio administrativo 

 


