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EMENTA: Pauta: 1) Aprovação da ata da reunião
ordinária de 04/02/2021. 2) Apresentação da Nota de
esclarecimento sobre os estágios a ser enviada aos
alunos. 3) questionário a ser enviado aos alunos. 4)
Avaliação do ensino remoto. Informes: 1) oferta da
disciplina de Elementos de Química Analítica
Experimental. 2) Reunião do fórum de coordenadores
no dia 09/03. 3) Reunião com as coordenações das
faculdades públicas do Rio. 4) Pedido de exoneração
da coordenadora Silvia Pereira. Palavra Livre.

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte um, reuniram-se na sala virtual
https://meet.google.com/zpr-ngrp-bmq as professoras integrantes do NDE: Célia Cohen,
Daniele da Silva Bastos Soares, Kátia Ayres Monteiro, Márcia Ribeiro, Maria das Graças
Gomes de A. Medeiros, Maristela Lourenço, Rosane Valéria Viana Fonseca Rito e Thais
Uekane. A Profa. Silvia Pereira presidiu a reunião. Pauta: 1) Aprovação da ata da reunião
ordinária de 04/02/2021. a ata foi aprovada com correções 2) Apresentação da Nota de
esclarecimento sobre os estágios a ser enviada aos alunos. Foi lida a nota de
esclarecimentos e após debate sobre alguns pontos, a mesma foi aprovada e segue para
informe ao colegiado de curso e de unidade para depois ser encaminhada aos alunos. 3)
questionário a ser enviado aos alunos. Debateu-se sobre o questionário, por sugestão da
professora Maristela, a plenária concordou em encaminhar o mesmo à Comissão de
Avaliação Local (CAL). Também foi sugerido e aprovado que essa comissão apresente os
resultados das avaliações realizadas ao NDE e também às chefias. Informes 1) Oferta da
disciplina de Elementos de Química Analítica Experimental. A professora Silvia explicou
que essa disciplina será ofertada em 2021.1 de forma híbrida, concentrando a carga horária
a partir de agosto e abrirá 06 vagas. A coordenação já selecionou os alunos usando como
critério a carga horária já completada. 2) Reunião do fórum de coordenadores no dia
09/03. Foi discutida nesta reunião junto à PROGRAD a questão da creditação da extensão
no curso que será no final de 2022, a necessidade de revisão do PPC de acordo com a
realidade de trabalho e também do perfil do egresso. Também foi informado que há um
estudo para facilitar a mobilidade acadêmica entre as universidades do Brasil e será
enviado à PROGRAD dados sobre retenção e disciplinas que não foram oferecidas e as
condições. 3) Informes sobre a reunião com as coordenações das faculdades públicas
do Rio. A professora Silvia explicitou como foi a reunião onde o principal tópico foi a
inserção dos alunos nos campos de estágio. Todas estão enfrentando dificuldades
semelhantes à UFF e a UNIRIO adotou a prática remota para os estágios. 4) Exoneração:
A professora Silvia explicou que irá pedir exoneração para que ocorra o processo de
consulta eleitoral para a coordenação de curso em razão do mandato ainda não ter findado.
Palavra Livre. 1) A professora Rosane discutiu a possibilidade de ampliarmos o número de
membros do NDE agregando mais professores do MND. A plenária concordou em discutir
esse ponto pautado no regimento desta instância. 2) A professora Kátia explicou que houve
mudanças nos projetos de monitoria em razão do ensino remoto e a necessidade de incluir
atividades para o monitor e professor-orientador, também abordou o curto tempo disponível
e explicou que não haverá mais projetos permanentes em razão das mudanças que serão
necessárias. Nada mais havendo a tratar, eu, Silvia Pereira, lavrei a presente ata que foi
assinada por mim e pelos demais presentes.


