
 
 

COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA EM QUÍMICA 

AVALIAÇÕES DAS AÇÕES EM 2017 

 

Data  Ações Responsável Avaliação Encaminhamentos 

Posteriores 

14/02 Atualização do NDE (núcleo docente estruturante) 

da licenciatura em química 

Colegiado Implementado  Não necessário 

14/02 Indicação do professor responsável pelo 

recebimento e análise das ACC’s dos alunos – 

Construção da Tabela e dos procedimentos para a 

entrega das AACCs 

Colegiado Implementado Acompanhar a 

implementação das 

AACC’s 

14/02 Proposição de um calendário com reuniões 

ordinárias do colegiado 

Colegiado Implementado Readequações quando 

necessário 

14/02 Indicação da agilização da atualização do PPC junto 

ao NDE 

Coordenação Implementado Não necessário 

14/02 Verificação dos pedidos de validação das disciplinas Professores do curso Implementado Não necessário 

14/03 Discussão das questões que comporão o 

questionário de avaliação do curso 

Coordenação    Implementado Realizar a aplicação 

dos questionários 

14/03 Discussão da base norteadora do novo PPC Coordenação, NDE e 

Colegiado 

Implementado Não necessário 

14/03 Apresentação dos formulários das AACC´s Professor Emerson Barão 

Rodrigues Soldado 

Realizado de 

forma exitosa 

Divulgar junto aos 

alunos e viabilizar a 

entrega dos 

documentos em pastas 



 
14/03 Discussão  do projeto de estágio supervisionado do 

curso 

Professora Madalena e 

coordenação 

Realizado de 

forma exitosa 

Verificar as 

adequações futuras 

18/04 Reformulação PPC 

 

Colegiado, NDE e 

coordenação 

Realizado de 

forma exitosa 

Dar prosseguimento 

ao processo de 

reformulação 

18/04 Organização da eleição para os representantes 

discentes do colegiado do curso de Licenciatura em 

Química 

Coordenação Realizado de 

forma exitosa 

Verificar a data para a 

nova eleição 

18/04 Avaliação das atividades acadêmico-científico-

culturais 

Colegiado Realizado de 

forma exitosa 

Não necessário 

27/06 Reformulação PPC 

 

Colegiado, NDE e 

coordenação 

Realizado de 

forma exitosa 
Dar prosseguimento 

ao processo de 

reformulação 
27/06 Estudo para a construção da planilha de migração 

dos alunos da grade antiga para a nova 

Colegiado, NDE e 

coordenação 

Realizado de 

forma exitosa 
Não necessário 

27/06 Avaliação da implementação das atividades 

acadêmico-científico-culturais 

Colegiado e coordenação Realizado de 

forma exitosa 

Não necessário 

27/06 Estratégias para reflexão sobre as práticas como 

componente curricular 

Colegiado e coordenação Realizado de 

forma 

parcialmente 

exitosa 

Ações contínuas para 

esclarecer e fortalecer 

as PCCs. 

02/08 Atualização do PPC do curso Colegiado, NDE e 

coordenação. 

Realizado de 

forma exitosa 

Dar prosseguimento 

ao processo de 

atualização 

16/08 Análises para deferimento ou deferimento de ações 

de caráter pedagógico/normatizador do curso: aluno 

especial em cursos de outros câmpus ou em outros 

Colegiado Realizado de 

forma exitosa 

Não necessário 



 
cursos do próprio câmpus, estudos para a mudança 

do período de estágio. 

16/11 Discussão da planilha de impacto no Câmpus com a 

reestruturação do Curso  

Colegiado e NDE Realizado de 

forma exitosa 

Não necessário 

Segundo 

semestre 

de 2017 

Acompanhamento dos trâmites junto à reitoria para 

aprovação da atualização do PPC e da reformulação 

do PPC 

Colegiado, NDE e 

coordenação 

Realizado de 

forma exitosa 

Não necessário 

 

 

 

 

Suzano, março de 2018. 

 

 

___________________________________ 
Mônica Maria Biancolin 

Presidente do Colegiado 

 

 

 

 

 

O documento original encontra-se assinado e arquivado junto à Coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Química. 


