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CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

COMISSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

ATA 04/2014 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, as 14h00min se reuniram os 

membros da Comissão do Curso de Especialização em Educação Científica e Tecnológica, André 

Martins Alvarenga, Aline Lopes Balladares, Ângela Maria Hartmann, Caroline Wagner, Daniel da 

Silva Silveira, Karine Raquiel Halmenschlager, Márcio André Rodrigues Martins, Mara Elisângela 

Jappe Goi, Maria Lucia Pozzatti Flôres, Marco Antônio Fontoura Hansen, Osmar Francisco Giuliani, 

Ricardo M. Ellensohn, Sandra Hunsche, Thiago Lugokenski. Ausentes: Valter Antonio Ferreira, 

Marco Antônio Fontoura Hansen. 1º) Primeiramente a professora Maria Lucia Pozzatti Flôres, 

coordenadora do curso agradeceu a presença de todos. 2º) Posteriormente, a professora M. Lucia 

entregou para os membros presentes a ata da ultima reunião, para lerem e assinarem (se concordassem 

com os termos da ata). 3º) A professora M. Lucia propôs algumas perguntas para debate na reunião: O 

que os professores acham do desempenho dos alunos? O que fazer para trabalhar de acordo com o 

perfil dos alunos? O que fazer para atingir os objetivos do curso? Foi discutido que existe a 

necessidade de uma metodologia para acabar com os boatos do curso e aumentar o diálogo entre 

professor e aluno. 4º) Os professores novamente mostraram preocupação com o desempenho dos 

alunos, alegando que os trabalhos entregues são cópias da internet, que os alunos têm baixo nível de 

conhecimento, que possuem dificuldades em leitura e interpretação e, que não têm autonomia de fazer 

os trabalhos sozinhos. Um dos professores aponta que um dos motivos para este problema é de que as 

aulas ocorrem em fins de semana apenas, e por isso, os professores não conseguem acompanhar o 

processo de realização de trabalhos. 5º) Em seguida, foi discutido o problema da falta de comunicação 

dos alunos com os professores, assim criando boatos desnecessários sobre o descontentamento dos 

alunos com o curso. Também foi apontado o problema da falta de interesse dos alunos em aprender a 

matéria, pois usam do argumentam de que vão sair do curso (caso reprovem em algum módulo) e que 

isso seria prejudicial ao curso. 6º) Foi decidido o tema da próxima reunião, com base em todos os 

acontecimentos recentes, de que se faz necessária o esclarecimento dos objetivos do curso de 

especialização para os alunos, assim, fazendo uma reunião com os alunos e professores, para discutir e 

expor as ideias e duvidas dos alunos, com o seguinte tema: Avaliação e Encaminhamento do curso, no 

dia sete do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze. Será discutido: o comprometimento dos 

alunos, a avaliação em cada disciplina, como refazer o diálogo aluno - professor, reforçar contato com 

o orientador e, esclarecer que todos os professores desejam que todos os alunos concluam o curso, 

porém eles não têm dependência desta condição. Encerrada a reunião, eu, Camila Alves Viana, 

secretaria do curso, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada segue assinada pelos membros 

da Comissão do Curso de Especialização em Educação Científica e Tecnológica. 
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