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Senhor chefe, 
 
 Solicitamos a aprovação pel
projeto intitulado “Aprender a apoiar: objetos e conceitos da química na visão de 
estudantes de disciplinas de Química de Cursos de Graduação da UFMG
como proposta de ação acadêmica por uma equipe de 
Química atendendo a chamada do Programa de Apoio a Inclusão e Promoção à 
Acessibilidade (PIPA) de 2022 do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UMFG
 A proposta de projeto foi enviada para o NAI/UFMG no dia 18 do corrente com 
uma aprovação ad-referendum
Cláudio de Almeida Barbosa.
 A proposta de projeto é 
necessidades especiais (em particular deficientes visuais, orais, auditivos e cognitiva) 
dos diversos Cursos de graduação da UFMG matriculados em disciplinas de Química 
ofertadas pelo DQ para darmos
adequadamente os seus estudos 
para que nós, docentes e a instituição UFMG, r
suma, aprendermos como lidar 
utilizando formas mais corretas de linguagem e símbolos dos conceitos e objetos de 
Química por eles sugeridas e induzidas, 
desejamos transmitir.  
 
Atenciosamente, 
 
Amary Cesar Ferreira 
Departamento de Química –
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Senhor professor Dr. Luiz Cláudio de Almeida Barbosa 
Chefe do Departamento de Química  

Solicitamos a aprovação pela Câmara do Departamento de Química 
Aprender a apoiar: objetos e conceitos da química na visão de 

estudantes de disciplinas de Química de Cursos de Graduação da UFMG
de ação acadêmica por uma equipe de docentes do Departamento de 

atendendo a chamada do Programa de Apoio a Inclusão e Promoção à 
Acessibilidade (PIPA) de 2022 do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UMFG

A proposta de projeto foi enviada para o NAI/UFMG no dia 18 do corrente com 
referendum do Chefe do Departamento de Química, professor Luiz 

Cláudio de Almeida Barbosa. 
A proposta de projeto é a atuação harmônica com um número de estudantes com 

em particular deficientes visuais, orais, auditivos e cognitiva) 
de graduação da UFMG matriculados em disciplinas de Química 

ofertadas pelo DQ para darmos-lhes o apoio para que possam
adequadamente os seus estudos e aprendizagem do conteúdo de Química e, 

docentes e a instituição UFMG, recebamos instruções, sugestões, em 
suma, aprendermos como lidar com estudantes que demandam necessidades especiais 
utilizando formas mais corretas de linguagem e símbolos dos conceitos e objetos de 

por eles sugeridas e induzidas, no processo de ensino/aprendizagem que 
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do Departamento de Química para o 
Aprender a apoiar: objetos e conceitos da química na visão de 

estudantes de disciplinas de Química de Cursos de Graduação da UFMG” apresentado 
docentes do Departamento de 

atendendo a chamada do Programa de Apoio a Inclusão e Promoção à 
Acessibilidade (PIPA) de 2022 do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UMFG 

A proposta de projeto foi enviada para o NAI/UFMG no dia 18 do corrente com 
do Departamento de Química, professor Luiz 

harmônica com um número de estudantes com 
em particular deficientes visuais, orais, auditivos e cognitiva) 

de graduação da UFMG matriculados em disciplinas de Química 
que possam prosseguir 

e aprendizagem do conteúdo de Química e, também, 
instruções, sugestões, em 

com estudantes que demandam necessidades especiais 
utilizando formas mais corretas de linguagem e símbolos dos conceitos e objetos de 

ino/aprendizagem que 


