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Sinopse da reunião nº 03/2020/CCNH/Licenciatura em Química/Coordenação
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª
reunião ordinária de 2020 da Coordenação do curso de
Licenciatura em Química, realizada remotamente no dia 28 de
julho, às 15h00, na sala virtual do Google Meet, cedido pela
Universidade Federal do ABC.
1. Allan realizou os informes: agradeceu todos pela disponibilidade e agilidade durante a
alocação didática para o QS, reforçou o calendário de matrícula e cancelamento dos alunos durante
o QS, informou sobre os estágios supervisionados e cumprimento da resolução no que diz respeito
ao QS, falou também das Componentes Complementares que será discutida em breve no
ConsEPE.
2. Allan introduziu a discussão sobre o estágio supervisionados e sobre a retomada dos
mesmos do Q1 que foram interrompidos em virtude da pandemia.
3. Maisa descreveu os principais aspectos relativos ao planejamento de retomada dos
estágios supervisionados do Q1 elaborado por ela em discussão com Fernando.
4. Rafael falou sobre a questão das situações de excepcionalidade de realização de estágio
e dos trabalhos que ele tem escrito sobre o assunto como sugestão.
5. Marco enfatizou a necessidade de sermos flexíveis com relação aos horários dos estágios
supervisionado.
6. Maisa questionou sobre o chamamento dos alunos para retomada dos estágios
supervisionados e Allan informou que haverá um e-mail institucional para os alunos e no segundo
momento os próprios professores dos estágios poderão combinar com seus alunos a melhor forma
de condução.
7. Foi realizada a votação de autorização da retomada de estágios supervisionados do Q1 e
a proposta foi aprovada por unanimidade.
8. Marco relembrou das novas disciplinas propostas para a Licenciatura em Química, da
atualização do PPC e da possibilidade de aprovar apenas as novas disciplinas propostas para a
alocação didática do o ano que vem. Allan explicou que isso já havia sido cogitado e que a CG
retoma as atividades em agosto o que torna o processo factível.
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