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113ª Reunião Ordinária da CoC- LCN 
Realizada em 04/04/2018 

 

Ordem do Dia.  

1 – Semana de LCN 2018: A aluna Marina Costa informa que o aluno Wilian Concenzza de Souza 

desenvolveu um projeto para a VI Semana Acadêmica de Ciências Naturais e da Natureza, com o tema: 

“Revoluções Científicas e Epistemologia: Impactos no Senso Comum”. Em relação à data do evento, na 

primeira proposta apresentada pela aluna, foi sugerida a primeira semana de outubro entre os dias 01 e 05, no 

entanto, para não entrar em conflito com o Congresso, uma nova data foi estipulada para a realização da 

Semana de LCN, na segunda semana de setembro, e ela enfatiza a necessidade do incentivo da participação 

nas atividades. O professor Marcos Hara pede que os alunos enviem à Secretaria do Curso o projeto completo, 

para divulgação aos docentes. O professor Luiz Andrioli pede aos alunos presentes, justificativa sobre a 

duração de 05 dias do evento, ao que a aluna Marina Costa responde que este item está aberto à discussão e 

a professora Verónica sugere abrir esta discussão após apresentação do projeto, na próxima CoC. A 

professora Verónica, diz que se o evento se alongar muito pode causar esvaziamento com muita dispersão de 

atividades e uma maior frequência somente no início da Semana, e sugere que a apresentação do projeto 

contemple as duas propostas, de 03 e 05 dias.  

2 – PIBID e Programa de Residência Pedagógica: Após discussão apresentada e em votação dos membros 

presentes, foi deliberado que a EACH participaria do PIBID com a professora Verónica como coordenadora e 

com o suporte do professor Luis Piassi. A CoC deliberou também pela não adesão, ao programa Residência 

Pedagógica.  

3 – Inclusão de pauta: Inscrições TF 2018. A relação dos projetos entregues foi apresentada pela professora 

Verónica. Dentre os 30 alunos inscritos, nove alunos não entregaram o termo de aceite do orientador e 

tampouco o projeto. Em relação à carta de aceite de projeto orientado pelo professor Paulo Sinisgalli, a 

professora Verónica relata que o aluno encaminhou trocas de mensagens via e-mail com o orientador a ela, 

para justificar a não assinatura do termo, em caráter de excepcionalidade, pois o orientador estava no exterior. 

O professor Andrioli sugere que o aluno envie o documento digitalizado, e a professora Verónica informa, 

conforme documentação recebida e apresentada na CoC,  que o projeto foi entregue, porém sem assinatura do 

orientador. A CoC condicionou a aprovação da inscrição à apresentação da declaração de aceite do orientador 

assinada e digitalizada. Referente aos demais projetos analisados, os professores Marcos Hara e Luiz Andrioli 

sugerem que todos possuam vistas do projeto pelo orientador. Conforme deliberação, após conferência, foram 

devolvidos ao setor de graduação 12 projetos que não estavam devidamente assinados pelo orientador 

responsável, para regularização e nova apreciação na próxima CoC. As 09 inscrições sem projeto e declaração 

de aceite do orientador, foram indeferidas conforme dita o Regimento de TF. As demais inscrições foram 

aprovadas pelos membros presentes 


