


professora. Dando continuidade, o professor Anderson Simões mostrou sua preocupação como um pontoprofessora. Dando continuidade, o professor Anderson Simões mostrou sua preocupação como um ponto

do estágio supervisionado do curso, que seria a re lação discente/docente. A professora Márcia dedo estágio supervisionado do curso, que seria a re lação discente/docente. A professora Márcia de

Lourdes comentou que e la tem re latado esta preocupação há tempos e  que seria importante  que outrosLourdes comentou que e la tem re latado esta preocupação há tempos e  que seria importante  que outros

professores do curso pudessem par cipar deste  processo de orientação dos estágios. Ela aindaprofessores do curso pudessem par cipar deste  processo de orientação dos estágios. Ela ainda

enfa zou que este  ponto deve ser discu do com a coordenação de estágios como um ponto deenfa zou que este  ponto deve ser discu do com a coordenação de estágios como um ponto de

relevância no processo de aval iação do curso. O professor Edvaldo Amaro fez alguns ques onamentosre levância no processo de aval iação do curso. O professor Edvaldo Amaro fez alguns ques onamentos

sobre o funcionamento dos estágios, o que foi  prontamente esclarecido pela professora Márcia desobre o funcionamento dos estágios, o que foi  prontamente esclarecido pela professora Márcia de

Lourdes. A professora Graça Negrei ros expressou sobre a necessidade de discu r o funcionamento dosLourdes. A professora Graça Negrei ros expressou sobre a necessidade de discu r o funcionamento dos

estágios supervisionados do curso. O professor Anderson Simões respondeu que levaria esteestágios supervisionados do curso. O professor Anderson Simões respondeu que levaria este

encaminhamento para resolução desta si tuação. Em seguida, foi  iniciada uma discussão acerca do usoencaminhamento para resolução desta si tuação. Em seguida, foi  iniciada uma discussão acerca do uso

das tecnologias pelos docentes e  discentes do curso. A professora Alessandra Marcone comentou que odas tecnologias pelos docentes e  discentes do curso. A professora Alessandra Marcone comentou que o

momento de a vidades de ensino não presenciais tem sido importante  para o desenvolvimento demomento de a vidades de ensino não presenciais tem sido importante  para o desenvolvimento de

trabalhos com tecnologias digi tais da informação e  comunicação. O professor Anderson Simõestrabalhos com tecnologias digi tais da informação e  comunicação. O professor Anderson Simões

enfa zou a importância da atuação do NDE no processo de acompanhamento do curso. Dandoenfa zou a importância da atuação do NDE no processo de acompanhamento do curso. Dando

con nuidade, o professor Edvaldo Amaro ressal tou a importância para o levantamento dos dados decon nuidade, o professor Edvaldo Amaro ressal tou a importância para o levantamento dos dados de

atuação e  dos egressos do curso. A professora Márcia de Lourdes apresentou sua experiência paraatuação e  dos egressos do curso. A professora Márcia de Lourdes apresentou sua experiência para

acompanhamento dos egressos quando era coordenadora do PIBID. O professor Edvaldo Amaroacompanhamento dos egressos quando era coordenadora do PIBID. O professor Edvaldo Amaro

comentou sobre a importância das redes sociais para apresentação das a vidades desenvolvidas pelocomentou sobre a importância das redes sociais para apresentação das a vidades desenvolvidas pelo

curso e  pelos seus egressos. O professor Anderson Simões sol ici tou dos professores que as informaçõescurso e  pelos seus egressos. O professor Anderson Simões sol ici tou dos professores que as informações

acerca de egressos fossem encaminhadas para a coordenação do curso. A professora Graça Negrei rosacerca de egressos fossem encaminhadas para a coordenação do curso. A professora Graça Negrei ros

sugeriu que fosse  fe i to pelos professores um levantamento dos egressos do curso. O professor Jaíl sonsugeriu que fosse  fe i to pelos professores um levantamento dos egressos do curso. O professor Jaíl son

Machado re latou os trabalhos publ icados em conjunto com egressos do curso. O professor Gesivaldo deMachado re latou os trabalhos publ icados em conjunto com egressos do curso. O professor Gesivaldo de

Figueiredo ra ficou a proposta do professor Edvaldo Amaro para o fortalecimento da divulgação dasFigueiredo ra ficou a proposta do professor Edvaldo Amaro para o fortalecimento da divulgação das

a vidades do curso nas redes sociais.  Em seguida, o professor Anderson Simões colocou em discussãoa vidades do curso nas redes sociais.  Em seguida, o professor Anderson Simões colocou em discussão

alguns pontos presentes nos re latórios de aval iação interna e  externa acerca da infraestrutura do curso.alguns pontos presentes nos re latórios de aval iação interna e  externa acerca da infraestrutura do curso.

O professor Jaíl son Machado lembrou que na úl ma aval iação do curso,  a deficiência na infraestruturaO professor Jaíl son Machado lembrou que na úl ma aval iação do curso,  a deficiência na infraestrutura

dos laboratórios do curso foi  um ponto destacado pelos aval iadores. Ele  comentou que as melhoriasdos laboratórios do curso foi  um ponto destacado pelos aval iadores. Ele  comentou que as melhorias

real i zadas nos laboratórios de ensino, desde então, foi  um compromisso do curso com os aval iadores ereal i zadas nos laboratórios de ensino, desde então, foi  um compromisso do curso com os aval iadores e

que, atualmente, a infraestrutura dos laboratórios estão adequadas para o desenvolvimento dasque, atualmente, a infraestrutura dos laboratórios estão adequadas para o desenvolvimento das

a vidades do curso, de  ensino e  de pesquisa. O professor Edvaldo Amaro destacou a importância doa vidades do curso, de  ensino e  de pesquisa. O professor Edvaldo Amaro destacou a importância do

LANANO para o curso e  que alguns discentes tem u l i zado  a estrutura do laboratório tanto nos projetosLANANO para o curso e  que alguns discentes tem u l i zado  a estrutura do laboratório tanto nos projetos

de pesquisa, como nos trabalhos de conclusão do curso. O professor Jaíl son Machado fez uma brevede pesquisa, como nos trabalhos de conclusão do curso. O professor Jaíl son Machado fez uma breve

exposição das a vidades desenvolvidas no LANANO e as parcerias do laboratório com outrasexposição das a vidades desenvolvidas no LANANO e as parcerias do laboratório com outras

ins tuições. O professor Anderson Simões destacou a importância do laboratório para a formação dosins tuições. O professor Anderson Simões destacou a importância do laboratório para a formação dos

d i s ce n t e s .  d i s ce n t e s .  O professor Gesivaldo de Figueiredo enfa zou a importância do LANANO no apoio àsO professor Gesivaldo de Figueiredo enfa zou a importância do LANANO no apoio às

atividades de ensino no curso de l i cenciatura em Química. O professor Jaíl son Machado concordou com oatividades de ensino no curso de l i cenciatura em Química. O professor Jaíl son Machado concordou com o

professor Gesivaldo de Figueiredo, apresentando um resgate  histórico da construção dos laboratóriosprofessor Gesivaldo de Figueiredo, apresentando um resgate  histórico da construção dos laboratórios

do curso. O professor Jaíl son Machado ainda alertou para importância de que, num futuro próximo, ado curso. O professor Jaíl son Machado ainda alertou para importância de que, num futuro próximo, a

estrutura do LANANO fosse  transferida para o campus João Pessoa. A professora Alessandra Marconeestrutura do LANANO fosse  transferida para o campus João Pessoa. A professora Alessandra Marcone

também alertou que um ponto da infraestrutura que pode ser ques onado pelos aval iadores seria otambém alertou que um ponto da infraestrutura que pode ser ques onado pelos aval iadores seria o

espaço de trabalho para os docentes em tempo integral .  O professor Anderson Simões informou queespaço de trabalho para os docentes em tempo integral .  O professor Anderson Simões informou que

tem passado estas informações para o Departamento de Ensino Superior para que ações resolu vastem passado estas informações para o Departamento de Ensino Superior para que ações resolu vas

sejam real i zadas. A professora Márcia de Lourdes comentou que o bloco de Química foi  construído parasejam real i zadas. A professora Márcia de Lourdes comentou que o bloco de Química foi  construído para

atender as sol ici tações dos aval iadores na úl ma aval iação presencial  e  que, nos úl mos anos, as salasatender as sol ici tações dos aval iadores na úl ma aval iação presencial  e  que, nos úl mos anos, as salas

foram sendo re radas para outras final idades. A professora Alessandra Marcone comentou que fezforam sendo re radas para outras final idades. A professora Alessandra Marcone comentou que fez

estes comentários com a Chefia da Unidade Acadêmica IV. O professor Anderson Simões re latou queestes comentários com a Chefia da Unidade Acadêmica IV. O professor Anderson Simões re latou que

levaria estas demandas discu das com o Departamento de Ensino Superior para que se jamlevaria estas demandas discu das com o Departamento de Ensino Superior para que se jam

encaminhadas à Direção Geral  do campus João Pessoa. Dando con nuidade, o professor Andersonencaminhadas à Direção Geral  do campus João Pessoa. Dando con nuidade, o professor Anderson

Simões informou que os discentes do curso par cipariam do ENADE do ano de 2021, mas que ainda nãoSimões informou que os discentes do curso par cipariam do ENADE do ano de 2021, mas que ainda não

nha sido publ icado o edi tal  com as orientações. Ele  ainda comentou que, na próxima reunião,nha sido publ icado o edi tal  com as orientações. Ele  ainda comentou que, na próxima reunião,

con nuariam as discussões dos re latórios ins tucionais de aval iação do curso. con nuariam as discussões dos re latórios ins tucionais de aval iação do curso. Sendo cumpridos todosSendo cumpridos todos

os pontos da pauta prevista, o professor Anderson Simões agradeceu a presença de todos e  deu poros pontos da pauta prevista, o professor Anderson Simões agradeceu a presença de todos e  deu por

final i zada a reunião. Nada mais havendo a tratar,  eu, Anderson Savio de Medeiros Simões, transcrevi  afinal i zada a reunião. Nada mais havendo a tratar,  eu, Anderson Savio de Medeiros Simões, transcrevi  a

reunião em forma de ata que, após sua le i tura e  aprovação, será assinada por mim e todos os presentes.reunião em forma de ata que, após sua le i tura e  aprovação, será assinada por mim e todos os presentes.
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