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Sinopse da reunião nº 06/2020/CCNH/Licenciatura em Química/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 6ª 

reunião ordinária de 2020 da coordenação do curso de 

Licenciatura em Química, realizada remotamente no dia 04 de 

novembro, às 15h00, na sala virtual do Google Meet, cedido 

pela Universidade Federal do ABC. 

 

Informes  

1. Disciplinas do curso de Licenciatura em Química. O coordenador Allan Moreira 

Xavier comunicou que a criação das novas disciplinas de opção limitada e a revisão de algumas 

disciplinas de opção limitada e obrigatórias que estavam sendo discutidas nas instâncias do curso 

foram aprovadas na Comissão de Graduação (CG). Algumas dessas disciplinas já serão ofertadas 

no primeiro quadrimestre de 2021. 

2. Professor visitante da área de Libras. Allan informou que o contrato da professora 

contratada para a área de Libras já está em vigor. 

3. Calendário acadêmico para 2021. Allan informou que o calendário foi aprovado na 

última reunião do ConsEPE. Estão previstos três quadrimestres para o ano que vem, sendo o 

primeiro inteiramente na modalidade remota. Os outros quadrimestres passarão por avaliação das 

condições epidemiológicas em momento oportuno para definir se as atividades serão remotas ou 

presenciais. 

4. Planilha de atribuição de créditos por atividades didáticas. Allan informou que a 

direção do CCNH disponibilizou uma planilha com os cálculos de créditos de seus  docentes, 

inclusive já considerando o quadrimestre suplementar. A coordenação do curso revisou essa 

planilha levando em conta as últimas alocações didáticas e não identificou erros, porém reforçou 

a necessidade de que cada docente verifique sua alocação. 

5. Concentração de carga didática decorrente da Concentração de créditos dos outros 

quadrimestres. Allan comunicou que a direção do CCNH, tendo em vista as discussões do 

Conselho do Centro,  não prevê a possibilidade da concentração de carga didática para o ano de 

2021. 

6. Revisão do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da Licenciatura em Química. Allan 

atualizou sobre as discussões institucionais dos estágios supervisionados das licenciaturas e da 

curricularização da extensão. Complementou que a PROEC instituiu um Grupo de Trabalho 

(GT) para a discussão da curricularização da extensão e que a PROGRAD criará um GT para 
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discutir sobre os estágios supervisionados. Após definição de diretrizes desses assuntos, o curso 

retomará a revisão do PPC. 

7. Alocação didática do curso para o ano de 2021. Allan explicou a respeito da 

alteração que teve que fazer na alocação prevista por conta da modificação fora do prazo das 

disciplinas ofertadas pelo BCT. Agradeceu aos docentes Paulo de Ávila e Robson Novais por 

atenderem à demanda da coordenação. 

8. Agradecimento e demandas. O Professor Robson agradeceu aos docentes da 

Licenciatura em Química que participaram e colaboraram com a realização do evento “CEPEC”. 

Externou seu descontentamento com o atendimento da PROGRAD aos docentes. Relatou 

também sobre os episódios desconfortáveis que passou para acessar a UFABC e para retirar a 

chave reserva de seu gabinete. Informou que recebeu doações de livros e coleções de revistas e 

demandou a criação de um espaço adequado para que a área de ensino possa oferecer esses e 

outros materiais. 

 

Ordem do Dia 

1. Relatório de avaliação do curso – 2019. Apresentado e aprovado por unanimidade. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva  

Assistente em Administração 
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ANEXO 

 

Lista dos presentes na 6ª reunião da Coordenação do curso de Licenciatura em 

Química, realizada remotamente no dia 04 de novembro de 2020, às 15h00, na sala virtual 

do Google Meet: 

 

Nome Categoria Membro 

Allan Moreira Xavier Docente Coordenador 

Claudia Regina Vieira 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  

 

 

Paulo de Ávila Jr. – Ausência Justificada.  

 


