Sinopse da reunião ordinária n° 01/2019 do NDE – Licenciatura em Química
Pauta
Informes
Análise das propostas de criação de disciplinas de Opção Limitada no âmbito da LicQuim.
Data e local: 26 de julho de 2019, das 14h00 às 16h00. Sala de Reuniões R601-3.

Informes
1. Marco Antonio informou que a disciplina Química do Século XX recomendada pelo NDE em
reunião anterior, teve o ttulo modifcado pela Coordenação de Curso para Conceitos e Modelos da
Química Moderna (vide proposta ID #1, na tabela abaixo);
2. Será necessário agendar um reunião do NDE para tratar da revisão das referências bibliográfcas
das disciplinas:
Práticas de Ensino de Química I
Práticas de Ensino de Química II
Práticas de Ensino de Química III
Recursos Didáticos para o Ensino de Química
Livros Didáticos no Ensino de Química
Questões Atuais no Ensino de Ciências.
Deliberações do NDE:
Foram recebidas 11 propostas a partir da consulta efetuada aos docentes credenciados no curso de
Licenciatura em Química. Após discussão, seguem as deliberações:

ID PROPOSTA

NOME

1

Conceitos e Modelos da Química Moderna

2

Consolidação de Transformações Químicas

3

Estrutura Atômica e Ligação Química

4

Química com segurança

5

Leitura e escrita no ensino de Química

ENCAMINHAMENTOS
Corrigir ementa. Onde se lê "modelos no ensino de
química" leia-se "Conceitos e modelos no ensino de
química".
Não recomendada. Sobreposição com disciplinas que
já existem no catálogo de disciplinas.
Não recomendada. Sobreposição com disciplinas que
já existem no catálogo de disciplinas, Ligação Química
e Química de Coordenação.
Recomendada com alterações. Solicitar ao proponente
que sejam revisados: 1) título da disciplina; 2) a
inserção de primeiros socorros; 3) explicitar na ementa
abordar a incompatibilidade química no
armazenamento de substâncias químicas.
Recomendada com ressalvas. Solicitar ao proponente
que mostre mais claramente na ementa a
especificidade da química que justifique a criação da
desta disciplina uma vez que já existe uma disciplina
semelhante aprovada no âmbito de outro curso de
licenciatura.

6
7
8
9
10

11
12

História da Quimica
História da Quimica
Filosofia da Química
Estudos Queer e Educação

Devolver aos proponentes. Solicitar a combinação em
uma proposta unificada.
Recomendada.
Recomendadas com alterações. Solicitar ao proponente
que diferencie as referências bibliográficas entre as
propostas ID #9 e ID #10. Rever o TPI da proposta ID
Pedagogias Feministas
#10 para (4-0-4).
Recomendada com alterações: Refs. (6) e (8) básicas
Gestão Educacional – Políticas, Processos e passam ao grupo de refs. Complementares; Remover a
Cotidiano Escolar
ref. (2) da bibliografia complementar; ref. (4)
complementar passa ao grupo de refs. básicas.
Recomendada com alterações. TPI deverá passar para
Paulo Freire: educação para a criticidade.
(2-0-4).

A 2ª reunião ordinária do NDE Lic. Química ocorrerá em 23 de agosto, das 10h00 às 12h00 em local
a ser reservado.

Marco Antonio Bueno Filho
Presidente do NDE do curso
de Licenciatura em Química

