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Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, as 17h00min se reuniram os 

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

Martins Alvarenga, Ângela Maria Hartmann, Márcio André Rodrigues Martins, Maria Lucia Pozzatti 

Flôres, Osmar Francisco Giuliani, Ricardo M. Ellensohn. Ainda os alunos do curso: Paulo Rubens 

Severo; Cristiane Corrêa Rosa; Marloiva Oliveira e Josiane Marques. 1º) Primeiramente a professora 

Maria Lucia Pozzatti Flôres, coordenadora do curso agradeceu a presença de todos. 2º) A professora 

M. Lucia leu o objetivo do curso de especialização e após colocou a preocupação dos professores 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. Essas dificuldades foram confirmadas pelos professores 

presentes. 3º) Em seguida, foi discutido o problema da falta de comunicação dos alunos com os 

professores nas disciplinas, ocasionando mal entendidos em outros espaços. 4º)  Foi colocado pelos 

alunos, que o curso era para ser quinzenal e está sendo semanal. Assim eles não têm tempo para 

leituras e também para realizarem os trabalhos. 5º) Foi pedido, pelos alunos, para os professores 

redimensionarem as tarefas pedidas. 6º) Foi mostrado aos alunos, que por regimento, eles tem o prazo 

normal para realizarem os trabalhos e após a publicação das notas têm mais 30  dias para o refazerem, 

caso não consigam o conceito para serem aprovados. 7º) Foi pedido aos alunos contatarem seus 

professores orientadores do Trabalho Final do Curso, para aproveitarem o tempo das férias e iniciar as 

leituras e os trabalhos. Encerrada a reunião, eu, Maria Lucia Pozzatti Flôres, coordenadora 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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