
REUNIÃO DO NDE 

memória 

 

- 23 de março de 2018, 8h30, sala de reuniões 

- presentes: Nilce, Lucy, Rilton, Ana Carolina, Dayane, Thalita 

  

 

PAUTA:  

- reformulação curricular  

 

1 - Discussão inicial: 

- avaliou-se que há dificuldades para os membros do NDE realizarem as tarefas durante a semana, em 

virtude da grande carga de trabalho que cada um tem. Ficou acordado que destinaremos as reuniões de 

sextas-feiras para os trabalhos demandados; 

 

- prof. Rilton lembrou da importância de realizarmos reuniões temáticas; 

 

- professores do Departamento de Análises Clínicas organizaram uma planilha, contendo os conteúdos 

trabalhados nas disciplinas de Química, para análise. Já fizeram uma discussão com alguns outros 

professores do departamento, utilizando essa planilha como ferramenta, quando foi possível avaliar quais 

conteúdos são necessários e quais não são para o trabalho em suas disciplinas. 

 

- a partir dessa experiência exitosa, foi decidido adaptar essa planilha, detalhando mais as informações a 

serem colhidas dos professores, e enviar para todos os professores do Curso. Inicialmente serão 

trabalhados os conteúdos de Química e a partir de então, com os ajustes necessários, serão trabalhados 

os conteúdos das demais áreas do Curso. 

 

 

2- Encaminhamentos: 

-será feito um estudo sobre os conteúdos necessários da área de química para o bom desenvolvimento 
das demais disciplinas e formação profissional, visando a reformulação curricular. 
  
- para tanto, será elaborada planilha contendo todos os conteúdos das fichas 2 das disciplinas ofertadas 
pelo Departamento de Química, inicialmente.  
 
- essa ficha será encaminhada para todos os professores do curso, solicitando que analisem cada 
conteúdo e nos informe, em relação à disciplina de sua responsabilidade, se o conhecimento trabalhado é: 
  
- I = imprescindível 
- S = secundário 
- D = desnecessário 
  
- é possível ainda informar quanto aos conteúdos faltantes, no espaço destinado no final da planilha. Será 
possível também serem apontadas quaisquer outras observações consideradas necessárias, como 
eventuais sobreposições. 
 
- será solicitado aos professores que nos encaminhem as fichas com suas avaliações até dia 29 de março 
para farmandeufpr@gmail.com 
 
- na reunião do dia 6 de abril deveremos sistematizar e avaliar os dados. 
 
- após sistematização dos dados, realizaremos uma atividade presencial, para a qual convidaremos todos 
os interessados e em especial os professores que trabalham os conteúdos de química. A princípio essa 
atividade será realizada no dia 13 de abril, sexta-feira, 14h00, em local a ser confirmado. 
  
- Nilce ficará responsável pela adaptação da planilha e encaminhamento aos professores. Ana e Thalita 
ficaram responsáveis por sistematizar os dados vindos dos professores do depto. de Farmácia. 
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