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REGIMENTO GERAL

DIVISÃO DE ENSINO DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

REGIMENTO GERAL

A Divisão de Ensino do Departamento de Química do ICEx é um núcleo de

assessoria criada pela atual Chefia do Departamento de Química e

instituída pela portaria nº XX, de 2018. As atribuições da DE e seus limites

de atuação são estabelecidos pelo presente regimento.

Capítulo I

DOS FINS E OBJETIVOS

Art. 1º - A Divisão de Ensino (DE) do Departamento de Química (DQ) tem

como objetivo fomentar e manter um Fórum permanente de debates e

ações relacionadas às atividades de ensino praticadas nos Cursos de

graduação e pós-graduação que têm disciplinas de Química nos seus

Currículos.



Art. 2º - A DE do Departamento de Química tem como missão assessorar a

Chefia do DQ e como meta apresentar ao Chefe do DQ e aos Colegiados

dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação em Química da UFMG e,

em geral, aos docentes e discentes, propostas e relatórios relacionados às

atividades de ensino dos Cursos de graduação e de pós-graduação do DQ.

§1º. A DE não tem qualquer poder decisório em questões que são atribuições de

órgãos como Coordenações de Graduação e de Pós-Graduação e outros.

§2º. - A DE deve trabalhar em sintonia com os outros órgãos e divisões do DQ de

modo auxiliar no planejamento de ações que resultem na melhoria da

qualidade do ensino em seus diversos níveis.

§3º. - A DE deve promover ações de valorização dos docentes, discentes e

funcionários técnico-administrativos envolvidos nos processos de ensino e

de aprendizagem de modo a colocar o DQ-UFMG em posição de destaque

em nível nacional no ensino de graduação em Química.



Capítulo II

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA DIVISÃO DE ENSINO

Art. 3º - A DE é constituída por uma Comissão Coordenadora formada

por um Coordenador e mais cinco professores, todos nomeados pelo

Chefe do Departamento de Química.

§ 1º - O Coordenador terá mandato coincidente ao do Chefe do

Departamento que o nomeou, sendo que este pode ser por ele

substituído a qualquer momento, a seu critério e de forma discricionária.

§ 2º - Os outros membros da DE serão escolhidos pelo Coordenador e

indicados para nomeação ao Chefe do DQ, com mandatos coincidentes

ao do Coordenador que os escolheu.

§3º - O Coordenador poderá, a seu critério, promover a substituição de

um ou mais membros da comissão caso julgue necessário.



Art. 4º - A Comissão Coordenadora da DE se reunirá de forma regular,

conforme calendário de reuniões estabelecido e aprovado no início

de cada semestre letivo.

§ 1º - No início de cada ano letivo a DE deve elaborar um plano de

trabalho e de atividades a serem executadas. Esse plano deve ser

encaminhado à Chefia para ciência.

§ 2º - Ao final do ano letivo a DE deve encaminhar à Chefia um relatório

de atividades realizadas durante o ano.

Capítulo III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 5º - Quaisquer alterações no presente Regimento entrarão em vigor

após aprovação do Chefe do DQ.

Art. 6º - O presente Regimento entra em vigor nesta data.

BELO HORIZONTE, 10 de abril de 2018



 Colaboração com o Colegiado da Graduação:Projeto para 

a contratação de um Professor Visitante Estrangeiro .

 Elaboração de uma proposta para a criação de um Núcleo de 

Estágio da Graduação. 

 Realizar uma avaliação do curso durante o primeiro semestre 

de 2018. Um seminário será preparado para a comunidade 

do DQ para ser realizado no mês de agosto ou setembro. 

 Realizar uma reunião com os coordenadores dos setores de 

Ensino, Físico-Química, Química Analítica, Química 

Inorgânica e Química Orgânica para discutirmos a evasão e 

alto índice de reprovação em disciplinas nos cursos de 

Química. 

 Realizar um evento denominado “Um dia de Química Geral”, 

na primeira semana do mês de junho, onde discutiremos este 

tema. 

PLANO DE AÇÕES


