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Sinopse da reunião nº 04/2020/CCNH/Licenciatura em Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 4ª 

reunião ordinária de 2020 da coordenação do curso de 

Licenciatura em Química, realizada remotamente no dia 23 de 

setembro, às 15h00, na sala virtual do Google Meet, cedido pela 

Universidade Federal do ABC. 

 

Informes  

1. Agradecimentos. O coordenador Allan Moreira Xavier agradeceu ao prof. Sérgio 

Leal pela a condução da coordenação da Licenciatura em Química durante o período de férias do 

coordenador. 

2. Alocação didática para o Quadrimestre Suplementar (QS) de 2020. Allan comunicou 

que foi ofertado um conjunto grande de disciplinas da Licenciatura em Química para o QS, 

inclusive os estágios supervisionados do curso e as disciplinas compartilhadas com as 

Licenciaturas interdisciplinares. O Bacharelado em Química apoiou na oferta de algumas dessas 

disciplinas. Allan agradeceu a todos os envolvidos. 

3. Aprovação da resolução Nº 242/2020 do ConsEPE. Allan informou sobre a resolução 

do ConsEPE que estabelece normas para a criação de componentes curriculares livres nos cursos 

de graduação e de pós-graduação da UFABC. Allan pediu aos membros presentes que tiverem 

suas propostas aprovadas pelo comitê que compartilhem essas propostas com a coordenação do 

curso para serem divulgadas aos alunos do curso.   

4. Abertura dos editais para o processo seletivo do PIBID e da Residência Pedagógica. 

Allan informou que a coordenação do curso colaborou com a divulgação dos editais do PIBID. 

Marco Antônio comunicou que a primeira etapa da seleção de professores para o edital de 

Residência Pedagógica foi finalizada. Todas as áreas foram contempladas, exceto a área da 

Química. No início de outubro sairá um edital específico para a seleção dos professores da área 

da Química e da área de Ciências do ensino fundamental. Informou ainda que o processo de 

seleção de alunos apresentou um número baixo de inscritos, por isso será prorrogado. Solicitou 

apoio de todos para a divulgação desses novos processos de seleção. 

5. Estágios supervisionados suspensos por conta da pandemia da Covid-19. Allan 

agradeceu aos docentes Fernando Cássio e Maisa Altarugio pela retomada e pelo encerramento 

dos estágios supervisionados suspensos do primeiro quadrimestre de 2020. 

6. Solicitação de estudo dirigido para a disciplina de Libras. Allan explicou o caso e 

agradeceu aos membros da coordenação pela celeridade na discussão e na aprovação da oferta do 
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estudo dirigido de Libras, por demanda da coordenação do curso de Licenciatura em Filosofia. A 

docente Claudia Vieira será a responsável pelo estudo dirigido das alunas concluintes. 

7. Pedido de criação e revisão de disciplinas da Licenciatura em Química. Allan 

comunicou que os processos de avaliação dos pedidos de criação e revisão de disciplinas serão 

encaminhados ao Conselho do CCNH e posteriormente à CG. Marco Antônio informou que as 

disciplinas pautadas já foram aprovadas pelo Conselho do CCNH. Allan solicitará a retirada do 

item da pauta da reunião do Conselho e encaminhará o processo à CG. 

8. Revisão do Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Allan informou que serão 

convocadas reuniões do NDE da Licenciatura em Química para a continuação das discussões 

acerca da revisão do PPC do curso.  

9. Planejamento para o retorno das atividades acadêmicas na UFABC em 2021. Allan 

mencionou as principais considerações discutidas na última reunião conjunta do ConsUni e 

ConsEPE. Informou ainda que a coordenação do curso recebeu uma solicitação da direção do 

CCNH para que o colegiado se manifestasse sobre o planejamento estratégico do ano que vem. 

10. UFABC para todos da Licenciatura em Química. Allan informou que ocorrerá no 

dia primeiro de outubro no período da tarde. Haverá uma palestra para apresentar o curso à 

comunidade e em seguida será aberto para perguntas. Os docentes Robson Novais e Sérgio Leal 

colaborarão com a comissão organizadora do evento. 

14. Colóquio de experiências e Pesquisas em Ciências: “Diversidade e Inclusão”. 

Robson informou que o evento ocorrerá no dia 21 e 22 de outubro. 

 

Expediente 

1. Avaliação de disciplinas. Allan elaborará um relatório de avaliação das disciplinas do 

curso e encaminhará ao NDE da Licenciatura em Química para discussão. 

 

 

 

 

 
Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em Administração 
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ANEXO 

 

Lista dos presentes na 4ª reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em Química, 

realizada remotamente no dia 23 de setembro de 2020, às 15h00, na sala virtual do Google 

Meet 

 

Nome Categoria Membro 

Allan Moreira Xavier Docente Coordenador 

Claudia Regina Vieira Docente Suplente 

Fernando Luiz Cássio Silva Docente Titular 

Maisa Helena Altarugio Docente Suplente 

Marco Antônio Bueno Filho Docente Titular 

Paulo de Ávila Júnior Docente Titular 

Rafael Cava Mori Docente Suplente 

Robson Macedo Novais Docente Titular 

Sérgio Henrique Bezerra de Sousa 

Leal 
Docente Vice-Coordenador 

Solange Wagner Locatelli Docente Suplente 

Rodrigo Espirito Santo da Silva Apoio Administrativo  

 

 


