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REFERÊNCIA 
Solicitação de análise e parecer do projeto “Aprender a apoiar: objetos e conceitos da química na 

visão de estudantes de disciplinas de Química de Cursos de Graduação da UFMG” apresentado 

como proposta de ação acadêmica por uma equipe de docentes do Departamento de Química 

atendendo à chamada do Programa de Apoio a Inclusão e Promoção à Acessibilidade (PIPA) de 

2022 do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG.  

Proponente do Projeto: prof. Amary Cesar Ferreira. 

Coordenadora Acadêmica do Projeto: profa. Letícia Regina de Souza Teixeira 

 

DOCUMENTOS ANALISADOS 
- Carta de encaminhamento à Chefia do Departamento de Química;  

- Formulário de inscrição do projeto preenchido e assinado pelos membros da equipe e pelo chefe 

do Departamento de Química 

 

DA ANÁLISE DO MÉRITO 
  Após leitura do Edital NAI Nº 01/2022 (PIPA – PROGRAMA DE APOIO A INCLUSÃO E 

PROMOÇÃO À ACESSIBILIDADE 2021-2022) e do formulário de inscrição do projeto percebe-

se a aderência deste aos itens exigidos para o pleito de bolsas, a fim de que discentes de 

graduação possam se envolver na execução da proposta.  

  Faz-se necessário destacar a relevância da temática destinada à promoção da 

acessibilidade e inclusão dos discentes com deficiência no âmbito das disciplinas oferecidas pelo 

Departamento de Química da UFMG, para os diversos cursos demandantes. 

 
RECOMENDAÇÃO 

Todos os requisitos estipulados no item 4.4.5 do Edital supracitado, que estabelece os 

conteúdos que devem constar no corpo do projeto, foram atendidos. Dessa forma, manifesto-me 

favoravelmente à aprovação do projeto.  

Entretanto, destaco que considero que o texto não está suficientemente claro, na forma 

apresentada, de maneira que isso poderia afetar a aprovação no edital pretendido. 

 Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2022 

_______________________________________________ 

Profa. Dayse Carvalho da Silva Martins 




