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123ª Reunião Ordinária da CoC- LCN 
Realizada em 05/06/2019 

 

Ordem do Dia.  

 

1 - Edital Ano Sabático 2020. Não houve manifestações contrárias ao pedido de inscrição da professora 

Valéria Cazetta no programa Ano Sabático 2020, sendo a carta de ciência e de acordo da coordenação do 

curso, encaminhada para assinatura. 

 

2 – Alterações curriculares. Análise e deliberação. As duas alterações curriculares apresentadas (ACH4125 

- Ciências naturais na Educação Infantil e ACH4097 - O Uso de Imagens no Ensino de Ciências) e a criação da 

disciplina optativa Políticas de educação superior no Brasil, foram aprovadas por unanimidade.  

 

3 – Alteração tema Trabalho Final. Análise e deliberação. As justificativas foram expostas pela 

Coordenação, e observada assinatura do orientador no novo projeto conforme regulamento, e a solicitação foi 

aprovada por todos os presentes. 

 

4 – Questionário GAP. Discussão e deliberação. Diante da análise da documentação e da discussão 

realizada, a CoC encaminha da seguinte forma parecer sobre os instrumentos de avaliação propostos pelo 

GAP: Questionário Q1 aprovado, com recomendação de que a forma de aplicação seja por meio eletrônico/on-

line, e a compilação dos dados não seja realizada pelo professor da disciplina avaliada, a fim de manter a 

integridade e discrição das informações. Questionário Q2 reprovado: a) apresentar menos questões, três itens 

por exemplo, no formato dissertativo/qualitativo, deixando de ser quantitativa - Exemplo questão: O que você 

acha que deve melhorar em relação à disciplina? b) manter os eixos, avaliação da disciplina, docente e 

autoavaliação do aluno; c) Manter o formulário de autoavaliação do aluno no formato dissertativo/qualitativo. d) 

Após compilação dos dados, o docente avaliado receba feedback da avaliação. 

 

5 – Critérios de horas AACCs. Discussão e deliberação. Após ampla discussão, foi definido que haja um 

contato com as docentes que participaram da organização destes critérios, e de posse de mais elementos, o 

assunto será analisado novamente em posterior reunião da CoC. 

 

6 - Aprovação das atas da 121ª, 122ª e 123ª reuniões ordinárias. Aprovação. A ata da 121ª reunião 

ordinária circulou entre os presentes e foi aprovada por unanimidade. As atas da 122ª e 123ª reuniões 

ordinárias serão reapresentadas na próxima reunião, após pequenas correções de grafia nos referidos 

documentos. 


