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128ª Reunião Ordinária da CoC - LCN 
Realizada em 05/05/2020 à distância 

 
 

Ordem do Dia. 
 
1 - Atividades didáticas à distância no curso de LCN. Apresentação dos dados da 

“Análise das respostas ao questionário online aplicados ao corpo docente de LCN” sobre 

o andamento de atividades à distância, sistematizados pela Coordenação. Das 

avaliações: As recomendações da CoC LCN sobre as atividades avaliativas serão 

definidas após o envio de documento elaborado por membro deste colegiado, e da 

discussão entre os demais membros através de mensagens eletrônicas, para posterior 

divulgação aos demais docentes do curso. 

 

2 - Cancelamento da disciplina Astronomia para o Ensino de Ciências. Todos os 

membros aprovaram o cancelamento da referida disciplina. 

 

3 - Disciplina Orientação de Estágios Obrigatórios 02. Aprovado o seguinte 

encaminhamento: produção de material didático pelos alunos para disponibilização on-

line, sem a obrigatoriedade de aplicação, uma vez que não há previsão da abertura das 

escolas; criação de um núcleo de apoio formado por discentes de licenciatura para 

oferecer suporte à rede básica de ensino, esclarecendo dúvidas quanto à didática em 

ambiente virtual e envio de sugestões (oficinas, blogs, vídeos). O aluno efetuaria o 

registro das horas em que se dedicaria ao auxílio on-line, e posteriormente, esse registro 

seria atestado de alguma forma pelo responsável em duas vias, uma delas, ficando na 

escola e outra, com o discente, com a assinatura digital do professor responsável ou 

direção. A validação das horas da disciplina em andamento seria por parte da docente 

responsável dos estágios neste semestre; que fará a definição sobre a documentação e 

validação das horas das demais disciplinas de estágio.  

 

4 - Inscrição Trabalho Final 2020. Todas as inscrições foram aprovadas, sendo que a 

inscrição do projeto da aluna Ada Ananias foi aprovada mediante entrega de termo de 

aceite. 


