


Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou que o departamento pedagógico estava seAssuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, comentou que o departamento pedagógico estava se

reunindo para discu r estratégias para esse  retorno e  que seria importante  que os docentesreunindo para discu r estratégias para esse  retorno e  que seria importante  que os docentes

real i zassem um diagnós co de suas discipl inas para planejar o retorno às a vidades presenciais.  Oreal i zassem um diagnós co de suas discipl inas para planejar o retorno às a vidades presenciais.  O

professor Gesivaldo de Figueiredo comentou que nos próximos períodos le vos seriam necessárias aprofessor Gesivaldo de Figueiredo comentou que nos próximos períodos le vos seriam necessárias a

real i zação de a vidades para supri r algumas lacunas pedagógicas que possam ter ficado nas AENPs. Oreal i zação de a vidades para supri r algumas lacunas pedagógicas que possam ter ficado nas AENPs. O

professor Anderson Simões mostrou sua preocupação na necessidade de resgate  de a vidades deprofessor Anderson Simões mostrou sua preocupação na necessidade de resgate  de a vidades de

laboratório, enfa zando que assim que retornar às a vidades presenciais,  as oficinas para supri r estaslaboratório, enfa zando que assim que retornar às a vidades presenciais,  as oficinas para supri r estas

demandas precisarão ser real i zadas. Dando con nuidade à reunião, o professor Anderson Simõesdemandas precisarão ser real i zadas. Dando con nuidade à reunião, o professor Anderson Simões

colocou em anál i se  o Relatório da Etapa de Planejamento do período 2021.2 das AENPs. Ele  apresentou ocolocou em anál i se  o Relatório da Etapa de Planejamento do período 2021.2 das AENPs. Ele  apresentou o

re latório e  informou que, até  aquele  momento, não nham sido enviados à subcomissão os planosre latório e  informou que, até  aquele  momento, não nham sido enviados à subcomissão os planos

instrucionais das discipl inas: Português Instrumental ,  Libras I I ,  TCC I,  TCC II ,  Química Computacional ,instrucionais das discipl inas: Português Instrumental ,  Libras I I ,  TCC I,  TCC II ,  Química Computacional ,

Prá ca Profissional  I I I ,  Prá ca Profissional  V  e  Química Anal í ca Instrumental .  Após uma brevePrá ca Profissional  I I I ,  Prá ca Profissional  V  e  Química Anal í ca Instrumental .  Após uma breve

discussão, a subcomissão aprovou o re latório da Etapa de Planejamento para das AENPs 2021.2.discussão, a subcomissão aprovou o re latório da Etapa de Planejamento para das AENPs 2021.2.   AA

Técnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, e logiou o trabalho dos coordenador do curso deTécnica em Assuntos Educacionais,  Maria José  Dantas, e logiou o trabalho dos coordenador do curso de

Licenciatura em Química na condução das AENPs. Em seguida, o professor Anderson Simões colocou emLicenciatura em Química na condução das AENPs. Em seguida, o professor Anderson Simões colocou em

discussão a real i zação de processo se le vo para monitoria voluntária no período 2021.2. A Professoradiscussão a real i zação de processo se le vo para monitoria voluntária no período 2021.2. A Professora

Graça Negrei ros apresentou sua preocupação com os discentes que estavam par cipando dos edi tais deGraça Negrei ros apresentou sua preocupação com os discentes que estavam par cipando dos edi tais de

monitoria e  não nha do experiências em laboratório. O professor Anderson Simões fez algunsmonitoria e  não nha do experiências em laboratório. O professor Anderson Simões fez alguns

esclarecimentos sobre a monitoria voluntária e  os cri térios de se leção. Ele  re latou a dificuldade deesclarecimentos sobre a monitoria voluntária e  os cri térios de se leção. Ele  re latou a dificuldade de

real i zação de uma prova de se leção, devido ao período le vo com 12 semanas. A professora Graçareal i zação de uma prova de se leção, devido ao período le vo com 12 semanas. A professora Graça

Negrei ros sugeriu a inclusão de entrevistas dos candidatos no processo de se leção de monitoriaNegrei ros sugeriu a inclusão de entrevistas dos candidatos no processo de se leção de monitoria

voluntária. O professor Edvaldo Amaro mostrou seu posicionamento em que seria necessário avoluntária. O professor Edvaldo Amaro mostrou seu posicionamento em que seria necessário a

real i zação de uma prova de se leção. Ele  ainda expl icou as a vidades desenvolvidas nas discipl inas e  areal i zação de uma prova de se leção. Ele  ainda expl icou as a vidades desenvolvidas nas discipl inas e  a

importância dos monitores neste  período de AENPs. Após a discussão, a subcomissão definiu pela nãoimportância dos monitores neste  período de AENPs. Após a discussão, a subcomissão definiu pela não

real i zação do processo de se leção de monitoria voluntária no período le vo 2021.2. A professora Graçareal i zação do processo de se leção de monitoria voluntária no período le vo 2021.2. A professora Graça

Negrei ros ques onou se  algum discente poderia par cipar de modo voluntário auxi l iando o docente. ONegrei ros ques onou se  algum discente poderia par cipar de modo voluntário auxi l iando o docente. O

professor Edvaldo Amaro também ques onou se  seria possíve l  que estas a vidades voluntárias fossemprofessor Edvaldo Amaro também ques onou se  seria possíve l  que estas a vidades voluntárias fossem

u l izadas pelos discentes nas a vidades complementares. O professor Gesivaldo de Figueiredou l i zadas pelos discentes nas a vidades complementares. O professor Gesivaldo de Figueiredo

esclareceu que a carga horária poderia ser u l i zada como a vidades complementares. O professoresclareceu que a carga horária poderia ser u l i zada como a vidades complementares. O professor

Anderson Simões também esclareceu que a declaração de a vidade voluntária seria emi da peloAnderson Simões também esclareceu que a declaração de a vidade voluntária seria emi da pelo

docente e  que não seria uma declaração de monitoria voluntária emi da pela coordenação do curso. Eledocente e  que não seria uma declaração de monitoria voluntária emi da pela coordenação do curso. Ele

informou que os monitores voluntários têm apresentado um re latório simpl ificado de a vidadesinformou que os monitores voluntários têm apresentado um re latório simpl ificado de a vidades

desenvolvidas para que as declarações de monitoria se jam emi das pela coordenação. Em seguida, odesenvolvidas para que as declarações de monitoria se jam emi das pela coordenação. Em seguida, o

professor Anderson Simões fez uma consul ta às professoras dos estágios supervisionados se  discentesprofessor Anderson Simões fez uma consul ta às professoras dos estágios supervisionados se  discentes

que tenham retornado ao curso com uma nova matrícula poderiam aprovei tar o estágio supervisionado.que tenham retornado ao curso com uma nova matrícula poderiam aprovei tar o estágio supervisionado.

A professora Geovana Vargas respondeu que esta demanda já nha sido discu da no curso e  que nãoA professora Geovana Vargas respondeu que esta demanda já nha sido discu da no curso e  que não

era possíve l  a real i zação deste  aprovei tamento, mesmo que o estágio vesse  sido real i zado naera possíve l  a real i zação deste  aprovei tamento, mesmo que o estágio vesse  sido real i zado na

ins tuição. Ela comentou sobre as orientações aos discentes para organização de suas documentaçõesins tuição. Ela comentou sobre as orientações aos discentes para organização de suas documentações

de estágio e  que não estava final i zado as a vidades se  os discentes não entregassem as folhas dede estágio e  que não estava final i zado as a vidades se  os discentes não entregassem as folhas de

frequência de estágio. A professora Graça Negrei ros concordou com a professora Geovana Vargas efrequência de estágio. A professora Graça Negrei ros concordou com a professora Geovana Vargas e

comentou que estava sol ici tando os re latórios parciais para o acompanhamento das a vidadescomentou que estava sol ici tando os re latórios parciais para o acompanhamento das a vidades

desenvolvidas.  O professor Anderson Simões comentou que a coordenação nha enviado umdesenvolvidas.  O professor Anderson Simões comentou que a coordenação nha enviado um

comunicado aos discentes sobre a necessidade da entrega do re latório f inal  de  estágio via processo paracomunicado aos discentes sobre a necessidade da entrega do re latório f inal  de  estágio via processo para

a coordenação de estágio. a coordenação de estágio. O professor Anderson Simões aprovei tou a oportunidade e  comunicou aosO professor Anderson Simões aprovei tou a oportunidade e  comunicou aos

membros da subcomissão que estava encerrando o seu trabalho na coordenação do curso e  que seriamembros da subcomissão que estava encerrando o seu trabalho na coordenação do curso e  que seria

importante  iniciar o processo de transição para o novo coordenador do curso, para que o mesmoimportante  iniciar o processo de transição para o novo coordenador do curso, para que o mesmo

pudesse par cipar do planejamento das a vidades do próximo semestre  le vo. O professor Gesivaldopudesse par cipar do planejamento das a vidades do próximo semestre  le vo. O professor Gesivaldo

de Figueiredo informou que, neste  momento, por questões pessoais,  não era possíve l  assumir estade Figueiredo informou que, neste  momento, por questões pessoais,  não era possíve l  assumir esta

função e  dar con nuidade ao trabalho. A professora Geovana Vargas sugeriu a real i zação de umafunção e  dar con nuidade ao trabalho. A professora Geovana Vargas sugeriu a real i zação de uma

consul ta interna com os professores do curso para a verificação dos docentes que gostariam de assumirconsul ta interna com os professores do curso para a verificação dos docentes que gostariam de assumir

a coordenação. O professor Edvaldo Amaro também sugeriu a real i zação de um rodízio entre  os docentesa coordenação. O professor Edvaldo Amaro também sugeriu a real i zação de um rodízio entre  os docentes

do curso para que todos dessem sua contribuição à frente  da coordenação. O professor Gesivaldo dedo curso para que todos dessem sua contribuição à frente  da coordenação. O professor Gesivaldo de

Figuereido concordou com a sugestão e  comentou que seria importante  para o curso. A professora GraçaFiguereido concordou com a sugestão e  comentou que seria importante  para o curso. A professora Graça

Negrei ros ques onou se  era possíve l  a indicação de nomes de docentes que não estavam lotados noNegrei ros ques onou se  era possíve l  a indicação de nomes de docentes que não estavam lotados no
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