REGISTRO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEMESTRE 2021-1 DO COLEGIADO
DO CURSO DE QUÍMICA - LICENCIATURA DO CÂMPUS SÃO JOSÉ

Data: 26/07/2021
Horário: 14h00
Local: Google Meet
Pauta: 1) Plano de oferta especial do componente curricular Química Geral Experimental I como
Atividade Não Presencial (ANP). 2) Oferta de componentes curriculares experimentais durante o
isolamento social.
O Colegiado do Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Santa Catarina câmpus
São José reuniu-se às 14:00h do dia 26 de junho de 2021, pelo Google Meet e estavam presentes:
Paula Alves de Aguiar (presidente do Colegiado), Franciane Dutra de Souza (docente), Joyce Nunes
Bianchin (docente), Salézio Francisco Momm (docente), Luciana Gelsleuchter Lohn (docente) e
William Farias Vargas (discente). O primeiro ponto da pauta da reunião foi o plano de oferta especial
do componente curricular Química Geral Experimental I como Atividade Não Presencial (ANP)
desenvolvido pela professora Deise Juliane Mazera, docente responsável pelo componente curricular.
A professora Deise Mazera fez a adaptação do componente curricular e enviou documento com
objetivos de aprendizagem, conteúdos ministrados, recursos de interação e comunicação, atividades
avaliativas e referências para apreciação do Colegiado.
O Colegiado fez as seguintes sugestões para inclusão no documento:
- Na parte: preparar-se para cada experimento estudando-o antes de chegar "ao laboratório", substituir
o termo ao laboratório, considerando que o componente curricular será desenvolvido como ANP;
- “Serão desenvolvidos estudos dos fundamentos teóricos e também discutidos os métodos
experimentais e os resultados alcançados que podem ser observados a partir da visualização das
práticas gravadas pelo Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina”.
Sugestão: incluir em nota documento autorizando o uso das aulas ou local público onde elas podem
ser encontradas.
- “Parte dos objetivos propostos no componente curricular do PPC atualmente vigente não serão
atingidos, pois eles dependem da parte prática”; Sugestão: listar os objetivos não alcançados e ver se
atinge 75% do componente curricular para validação.
O Colegiado salientou que existe um consenso entre os docentes de química de que posteriormente
muitas dificuldades técnicas, relacionadas às aulas experimentais, poderão ser abordadas em
componentes curriculares subsequentes. Estende-se também a possibilidade que, posteriormente, os
estudantes possam ser chamados para atendimento individual, com o intuito de auxiliá-los na
aquisição de determinadas habilidades. Ademais, há a possibilidade que outros estudantes que já
dominam essas habilidades, como alunos do PIBID, Residência Pedagógica e monitoria possam
auxiliar os estudantes.
O plano de oferta foi aprovado com algumas sugestões de alterações. Com relação ao segundo ponto
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de pauta, considerando o momento atípico que estamos vivendo, o Colegiado do curso aprova o
desenvolvimento de componentes curriculares que possuem carga horária experimental como ANPs,
com o compromisso de que, após o retorno presencial, a área possa analisar possíveis situações em
que exista a necessidade de algum complemento e ofereça atividades para a aquisição de
determinados conhecimentos que os estudantes possam não ter se apropriado.
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