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ATA DA 1ª REUNIÃO GERAL DO CURSO DE LICENCIATURA EM
QUÍMICA DO IFCE SOB A COORDENAÇÃO DA PROFA DANIELLE
QUEIROZ, CAMPUS DE QUIXADÁ.
Realizada em 3 de julho de 2018.

Às oito horas do dia três de julho de dois mil e dezoito, no IFCE – Campus de Quixadá,
com a presença do Corpo Docente atuante no curso foi realizada a 1ª reunião geral com
todos os professores que atuam no Curso sob a coordenação da profa. Ana Danielle de
Queiroz Melo. Inicialmente foi apresentado os PPCs que flexibilizam o turno de
funcionamento do curso de noturno para diurno/noturno de forma que haja uma
alternância entre os turnos ao longo dos semestres, foi discutido ainda a importância de
alimentar periodicamente as informações no acadêmico (frequência e notas). Como uma
ação no combate à evasão e retenção dos alunos foi aprovado, em concordância com
todos, a adesão de avaliações diagnósticas no início das atividades nas disciplinas que
mais reprovam no 1º semestre do Curso, química geral I e fundamentos de matemática.
Uma demanda apresentada previamente pelos alunos foi a de ofertar antecipadamente
uma disciplina optativa para a grade nova, após aprovação pelo Colegiado, foi escolhida
na reunião a disciplina - química orgânica III a ser ofertada no semestre de 2018.2.
Reiterou-se a importância de manter atualizado o currículo lattes assim como atualizar os
comprovantes na pasta física e individual de cada docente (na direção de Ensino).
Realizou-se uma discussão sobre estratégias que garantissem o sucesso dos alunos nas
disciplinas de monografia (grade antiga) e TCC I e TCC II (grade nova), dentre as
levantadas surgiu: participação dos orientadores nas reuniões das disciplinas destinadas a
essas atividades, divulgação das linhas de pesquisas e dos orientadores disponíveis no
campus e ainda que no TCC I o aluno possa defender o Projeto de pesquisa que será
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explorado no TCC II. Por fim, foi discutido as vantagens em realizar visitas técnicas
periódicas e ainda os seguintes compromissos foram firmados: os docentes devem
informar aos alunos os horários de atendimento por disciplina e todos deverão buscar
melhorias nas comunicações envolvendo coordenador-professor, professor-aluno e
coordenador-aluno para a resolução, em tempo hábil, de problemas relacionados a falta
de comunicação.

