
Histórico da criação e atualização das disciplinas da Lic.Química abaixo relacionadas: 

 

1. Conceitos e Modelos da Química Moderna  

2. Estudos Queer e educação  

3. Filosofia da química  

4. Gestão educacional: políticas, processos e cotidiano  

5. História da química  

6. Livros didáticos no ensino de química (atualização de referências bibliográficas) 

7. Paulo Freire: educação para a criticidade  

8. Pedagogia feministas  

9. Práticas de Ensino de Química II (atualização de referências bibliográficas) 

10. Recursos Didáticos no  Ensino de  Química (atualização de referências bibliográficas) 

11. Segurança em laboratório de Química 

 

Na 2a. Reunião do NDE Lic. Química ocorrida em 23 de agosto de 2019 foram analisadas 

e recomendadas a criação de disciplinas de opção limitada para a Licenciatura em Química 

bem como a atualização das referências bibliográficas disciplina obrigatória em atendimento 

à Portaria Prograd nº 13 de 22 de março de 2018.  Sinopse disponível em: link 

 

Na 2a. Reunião da Coordenação Lic. Química ocorrida em 25 de setembro de 2019 o 

elenco de disciplinas foi analisado e aprovado por unanimidade.  Encaminhamento: 

submissão à plenária do curso. Sinopse disponível em: link 

 

Na 1a. Reunião da Plenária Lic. Química ocorrida em 25 de setembro de 2019 o elenco 

de disciplinas foi analisado e aprovado por unanimidade.  Encaminhamento: submissão ao 

ConsCCNH. Sinopse disponível em: link 

 

Na 9a. Reunião Ordinária do ConsCCNH ocorrida em 21 de outubro de 2019 o elenco de 

disciplinas foi analisado mediante relatoria da conselheira Patrícia Sessa em expediente, 

elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade.  Pauta e ata de reunião disponíveis 

no site do CCNH 1 2. 

 

Após aprovação pelo ConsCCNH, em 18 de dezembro de 2019 a Divisão Técnica de 

Santo André do Sistema de Bibliotecas da UFABC (SISBi) emitiu um parecer sobre as 

referências bibliográficas do elenco de disciplinas em tela. Verificou-se que algumas 

referências aprovadas encontravam-se esgotas. Parecer técnico disponível em: link 

Diante disto, o documento foi encaminhado novamente ao NDE Lic. Química para 

adequações pontuais. 

 

Na 1a. reunião do NDE Lic. Química ocorrida em 31 de janeiro de 2020, os documentos 

ajustados foram analisados em sessão ordinária.  Pauta e Sinopse disponíveis em: link 

 

                                                
1
 Pauta: http://ccnh.ufabc.edu.br/28-administracao/conselho-do-ccnh/1350-9-sessao-

ordinaria-21-de-outubro-de-2019 
2
 Ata da reunião: http://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/CENTRAL/2.Administracao/2.Conselho-

do-CCNH/9ord2019/Ata09ord_e_cont_21out2019_ConsCCNH.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1Nx8u0sKu7TL8AMV4jyFo5sw2uuQYfaNF/view?usp=sharing
http://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/CENTRAL/8.Intranet/Lic.Qui/2.sinopse_coord_LicQui_25.09.2019.pdf
http://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/CENTRAL/8.Intranet/Lic.Qui/1.sinopse_plenaria_LicQui_25.09.2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Mna7v0ySvTUF9OiQTbyPG1iNLnwaiYyu/view?usp=sharing
http://ccnh.ufabc.edu.br/21-quimica/licenciatura/1380-reunioes-do-nde-licqui-2020
http://ccnh.ufabc.edu.br/28-administracao/conselho-do-ccnh/1350-9-sessao-ordinaria-21-de-outubro-de-2019
http://ccnh.ufabc.edu.br/28-administracao/conselho-do-ccnh/1350-9-sessao-ordinaria-21-de-outubro-de-2019
http://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/CENTRAL/2.Administracao/2.Conselho-do-CCNH/9ord2019/Ata09ord_e_cont_21out2019_ConsCCNH.pdf
http://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/CENTRAL/2.Administracao/2.Conselho-do-CCNH/9ord2019/Ata09ord_e_cont_21out2019_ConsCCNH.pdf


Na 1a. reunião da Coordenação Lic. Quim de 2020 ocorrida em 13 de fevereiro de 2020, 

o elenco de disciplinas constou como informe ao pleno direcionando o certame à CG, uma 

vez que o pacote já havia sido analisado pelo órgão em ocasiões passadas. Pauta e 

sinopse disponíveis em: link 

 

 

 

http://ccnh.ufabc.edu.br/21-quimica/licenciatura/1381-reunioes-da-coordenacao-licqui-2020

