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PIPA - PROGRAMA DE APOIO A INCLUSÃO E PROMOÇÃO À 
ACESSIBILIDADE 

 

DE PROPOSTAS PIPA 2022 
 

 
 

1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 
 
1.1. Título do Projeto: 

 
Aprender a apoiar: objetos e conceitos da química na visão de estudantes de 
disciplinas de Química de Cursos de Graduação da UFMG 
 

  
1.2. Caracterização do projeto: 
(X) Ensino 
(X) Pesquisa 
(  ) Extensão 
(X) Interação entre áreas (pesquisa/ensino/extensão) 
 
1.3. Proponente do Projeto: 
(X) Docente 
(  ) Servidor técnico-administrativo em educação 
 

Nome: Amary Cesar Ferreira 

Telefone: 3409-6374 

E-mail: yrra@ufmg.br 

Unidade: Instituto de Ciências Exatas 

Depto: Química 

Função: Professor 

Cargo: Professor Titular 

 
1.4. Coordenador Acadêmico do Projeto: 
 

Nome:  Letícia Regina de Souza Teixeira  

Telefone: 3409-5764 

E-mail: lregina@ufmg.br 

Unidade: Instituto de Ciências Exatas 

Depto: Química 

Função: Professora 

Cargo: Professora Associado III 

 
 
 
1.5. Demais participantes da equipe técnica (docentes, estudantes e técnicos-
administrativos em educação - fornecer as mesmas informações do item anterior): 
 

mailto:yrra@ufmg.br
mailto:lregina@ufmg.br
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• Professora Rita de Cássia de Oliveira Sebastião  
Tel. 3409-5770 
ritacos@ufmg.br 
Instituto de Ciências Exatas – Departamento de Química 
Professora Associada IV 

• Professora Lúcia Pinheiro Santos Pimenta  
Tel 3049-5754 
lpimenta@ufmg.br 
Instituto de Ciências Exatas – Departamento de Química 
Professora Titular l 

• Estudantes bolsistas contemplados por este projeto 

 
1.6. Colaborações ou parcerias estabelecidas para execução do projeto: 

▪ Equipe (coordenação e supervisão) do projeto PMG (Programa de Monitoria de 
Graduação) do Departamento de Química. Coordenação geral das professoras 
Letícia Regina de Sousa Teixeira e professora Rita de Cássia de Oliveira 
Sebastião. 

▪ Divisão de Acolhimento e Socialização de estudantes de graduação no 
Departamento de Química, coordenado pela professora Lúcia Pinheiro Santos 
Pimenta. 

 
1.7. Bolsas:  
Número de bolsas:2 (duas) 
 
 

2. PROPOSTA DO PROJETO 
 
2.1. Justificativa, explicitando a abrangência e o impacto esperado pelas ações de 
acessibilidade e inclusão propostas para as pessoas com deficiência vinculadas à 
UFMG: 

A organização didática do Departamento de Química (DQ) para as ofertas de 

disciplinas para os diferentes Cursos de Graduação da UFMG se faz distribuída em 

sete áreas: Físico-Química, Química Orgânica, Química Inorgânica, Química Analítica, 

Química Geral e Ensino, além da supervisão do Curso de Licenciatura em Química 

ofertada na modalidade a distância.  

Não há, nesta estrutura atual de organização didática do DQ, um núcleo ou 

coordenação única direcionada para o apoio aos estudantes com necessidades 

especiais (de toda ordem que possa haver) matriculados em uma ou mais disciplina(s) 

ofertada(s) pelo DQ. Isto implica, implicitamente, que cada docente responsável por 

uma ou mais disciplinas cujas turmas estão presentes estudantes que requerem 

atenção e apoio em razão de suas necessidades especiais, tem que, a princípio, 

atender não só ao seu compromisso docente para com a disciplina que conduz, mas 

também avançarem arriscadamente por terrenos muito usualmente desconhecidos 

para entender adequadamente e, desejoso, satisfatoriamente as novas demandas 

surgidas para o apoio e acompanhamento. Naturalmente, estamos cientes de todo o 

apoio prestado pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) da UFMG a esses 

mailto:ritacos@ufmg.br
mailto:lpimenta@ufmg.br
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casos, suas equipes de docentes e monitores disponibilizados para nos atender.  

Há, porém, outro aspecto merecedor de uma grande atenção para o bom 

encaminhamento e, consequentemente, o sucesso no processo ensino/aprendizagem 

de um grupo de estudantes com necessidades especiais. Este grupo inclui estudantes 

com deficiência visual, auditiva, oral e cognitiva. O apoio especial que necessitam é 

uma linguagem própria (visual ou gestos ou alternativas adequadas) para os 

conceitos, símbolos e objetos específicos da área da Química para, muito 

provavelmente, melhor absorverem e utilizarem o conhecimento que são levados a 

eles pelas várias disciplinas de Química que são matriculados ao longo de seus 

Cursos na graduação. Por exemplo, o conceito de mol (uma unidade de quantidade) 

importante na Química que, assim pensamos, possa ser mais bem expresso e de 

forma mais correta para diferentes estudantes com diferentes necessidades especiais. 

Talvez, hipótese nossa, a abstração de um conceito único como exemplo acima 

apresentado não se faz de forma igual para esses diferentes estudantes. Não 

referimos a linguagem de sinais ou o Braile já estabelecidos. Queremos ter a 

habilidade para dar-lhes um melhor apoio ao tratarmos e, vice-versa, aprendermos 

com eles, do uso de um melhor sinal ou linguagem a ser utilizada para ser se ter uma 

melhor abstração dos conceitos e objetos da química discutidos. Temos que fazer esta 

pergunta a eles, e não utilizarmos o que preconizamos como sendo o que deve ser 

utilizado como padrão! 

A presente proposta de projeto é atuarmos harmônica e simbioticamente com um 

número de estudantes com necessidades especiais (no contexto acima apresentado) 

dos diversos Cursos de graduação da UFMG matriculados em disciplinas de Química 

ofertadas pelo DQ para duplamente, primeiro darmos-lhes todo o apoio que possamos 

às suas demandas no ensino e aprendizagem do conteúdo de Química e, muito 

importante para nós docentes e a instituição UFMG, recebermos instruções, 

sugestões, em suma, aprendermos como lidar utilizando formas mais corretas de 

linguagem e símbolos dos conceitos e objetos de Química no processo de 

ensino/aprendizagem que queremos transmitir. Formaremos um grupo de 

professores(as) do Departamento de Química e da Faculdade de Educação (com 

formação em Química) e estudante(s) do Curso de Licenciatura em Química para, de 

forma concatenada, apoiar e trabalhar com os estudantes com necessidades especiais 

que em nós confiarem. A presença de estudantes do Curso de Licenciatura em 

Química da UFMG é uma excelente oportunidade para, em um futuro próximo, eles ou 

elas já terem contribuído e, igualmente, se instruídos para tratarem de situações 

equivalentes que o futuro nos aponta que ocorrerá nas escolas de ensino médio do 

país. 

Esta proposta de projeto se alinha à necessidade de caminharmos de forma 

firme para recebermos e treinarmos docentes e discentes e, em geral, profissionais 

ativos do ensino, para o apoio, condução e tratamento adequado no auxílio aos 

estudantes que requerem necessidades especiais de diferentes classes e níveis que 

chegam para estudos nos seus Cursos de opção na UFMG ou no Ensino Médio. Muito 
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em particular para questões relacionadas ao ensino de conteúdos da área de Química.  

 
2.2. Objetivos e metas a serem alcançadas: 

Objetivo:  
Aprender com e apoiar os estudantes com necessidades especiais nos seus estudos 
envolvendo objetos e conceitos da química, tendo a visão dos estudantes. 
 
Metas:  

1. Aprendermos e melhor apoiarmos estudantes com necessidades especiais nos 
conceitos básicos apresentados e desenvolvidos nas disciplinas de Química 
Geral e Química Geral Experimental:  

a. conceitos do microcosmo, os átomos, moléculas e estrutura eletrônica de 
átomos; 

b. conceitos de solução e modos de expressarmos suas concentrações; 
c. conceitos de quantidade de matéria e cálculos estequiométricos a ela 

relacionado; 
2. Aprendermos e melhor apoiarmos estudantes com necessidades especiais nos 

conceitos básicos da química inorgânica:  
a. funções e nomenclatura de compostos inorgânicos, 
b. estruturas moleculares bi e tridimensionais, 

3. Aprendermos e melhor apoiarmos estudantes com necessidades especiais nos 
conceitos básicos da química do carbono: 

a. funções e nomenclatura orgânica, 
b. estruturas moleculares bi e tridimensionais, 
c. relações estrutura e propriedades físicas e químicas de substâncias, 
d. estereoquímica 

4. Aprendermos e melhor apoiarmos estudantes com necessidades especiais nos 
conceitos básicos da química analítica: 

a. conceito e uso de equilíbrios químicos 
b. conceito e uso de métodos de titulação simples 

 
2.3. Metodologia a ser empregada: 

• Momentos de apoio aos estudantes com suas dificuldades de conceitos ou de 
uso prático dos temas tratados nas disciplinas de química que eles estão 
matriculados. Estes momentos terão agenda própria, fixa e pré-determinada de 
comum acordo com estudantes (monitores) participantes do projeto e/ou 
docentes da área da disciplina cujo conteúdo será tratado; 

• Encontros periódicos e frequentes com um ou mais membros da equipe de 
trabalho com um ou um grupo de estudantes motivo do presente projeto. 
Nesses encontros serão discutidas as melhores formas para se utilizar 
conceitos e objetos de ensino que estão sendo tratados nas disciplinas 
correntes matriculados pelos estudantes; 

•  Reuniões periódicas dos membros participantes do grupo de trabalho para 
avaliação das atividades realizadas, ajustes de rumo, se necessário, e 
sistematização do processo proposto de ensino/aprendizagem/conhecimento 
adquirido. 

 
2.4. Infraestrutura e apoio técnico disponibilizados pela Unidade/Setor/Departamento 
para o desenvolvimento do projeto: 
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• O Departamento de Química dispõe de ambientes de estudos em grupo, salas 
pequenas, equipadas com mesas, cadeiras, projetores, quadros-verdes, etc. 

• Sempre que for necessário temos acesso aos laboratórios de ensino prático de 
química, quando poderemos ilustrar, demonstrar ou mesmo executar 
experimentos simples de química ou experimentos didáticos de 
ensino/aprendizagem. Técnico de Ensino do DQ, responsáveis por estes 
laboratórios poderão acompanhar estas atividades no laboratório.  

• Acessibilidade integral aos estudantes por elevadores e corredores amplos. 

• Biblioteca local disponível para estudantes em geral da UFMG. Não temos 
localmente, entretanto, obras disponíveis em Braile. 

 
2.5. Local onde as ações de acessibilidade e inclusão serão executadas, com 
autorização anexada ao projeto, no caso de instituições parceiras: 

Não há instituições parceiras incluídas nesta proposta de projeto. 

 
2.6. Explicitação da articulação direta do projeto com a área de atuação de trabalho 
do proponente: 

Dois dos proponentes (professora Letícia Regina e Amary Cesar) são membros da 
Divisão de Ensino do Departamento de Química da UFMG. A Divisão de Ensino do 
DQ, equipe de assessoramento ao Chefe do DQ, tem como objetivo, entre outros, 
promover melhorias contínuas no ensino de graduação oferecido pelo Departamento 
de Química. Amary Cesar atua no Curso de Licenciatura em Química, modalidade a 
distância, da UFMG desde 2008 como supervisor substituto, supervisor e docente. 
A professora Rita de Cássia coordena o projeto PMG (Programa de Monitoria de 
Graduação) do Departamento de Química, com, presentemente, a Coordenação 
temporária assumida pela professora Letícia Regina.  
A professora Lúcia Pinheiro coordena a Divisão de Acolhimento e Socialização de 
estudantes de graduação no Departamento de Química. 

 
2.7. Plano de trabalho e acompanhamento dos bolsistas (atividades comuns e 
individuais): 

O projeto prevê dois bolsistas: um estudante com necessidades especiais, 
selecionado por edital regimentar da UFMG, e pertencente ao grupo de interesse do 
estudo proposto. O segundo bolsista será, preferencialmente, selecionado como um 
estudante do Curso de Licenciatura em Química da UFMG. 
 
Caberá ao primeiro estudante bolsista:  

1. apresentar suas dificuldades com temas de química desenvolvidos em uma ou 
mais disciplinas ofertadas pelo Departamento da Química; 

2. apresentar alternativas para linguagens a serem utilizadas para conceitos e 
objetos da química e que sejam melhor entendido e abstraído por estudantes 
com necessidades especiais iguais ou equivalentes à que ele(a) possui; 

3. discutir com os membros da equipe de trabalho suas proposições; 
4. assessorar e auxiliar a equipe de trabalho do projeto em aplicar suas 

propostas e sugestões a outros estudantes com necessidades especiais iguais 
ou equivalentes ao que está sendo considerado;  

5. no que for possível, testar preliminarmente as alternativas apresentadas para 
as propostas do tratamento dos objetos ou conceitos de ensino de química; 

6. manter-se frequente e ativo na(s) disciplina(s) de química que esteja 
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matriculado no semestre. 
 
O acompanhamento das atividades deste estudante será permanente durante o 
período de ação para o desenvolvimento do projeto, pois ele(a) será a peça 
fundamental da razão e sucesso nos resultados do projeto. Este acompanhamento 
será via reuniões periódicas e pré-estabelecidas com um ou mais membros da 
equipe com o(a) estudante. 
 
Caberá ao segundo estudante bolsista:  

1. estar presente nas reuniões agendadas com membro(s) da equipe docente do 
projeto e o estudante bolsista com necessidades especiais; 

2. opinar sobre as alternativas apresentadas para linguagens a serem utilizadas 
para conceitos e objetos da química; 

3. assessorar e auxiliar a equipe de trabalho do projeto em aplicar as propostas e 
sugestões a outros estudantes com necessidades especiais iguais ou 
equivalentes ao que está sendo considerado;  

4. auxiliar nos testes preliminares das alternativas apresentadas para as 
propostas do tratamento dos objetos ou conceitos de ensino de química; 

5. auxiliar a equipe no apoio de estudantes com necessidades especiais que 
demandarem nossa assistência; 

6. pesquisar na literatura e apresentar aos membros da equipe trabalhos 
relacionados com os estudos propostos neste projeto; 

7. manter-se frequente e ativo na(s) disciplina(s) que esteja matriculado no 
semestre. 

 
O acompanhamento das atividades deste segundo estudante será via reuniões 
periódicas e pré-estabelecidas com um ou mais membros da equipe com o(a) 
estudante.  

 
2.8. Forma de avaliação dos bolsistas pelo Coordenador: 

A avaliação será feita de forma permanente através de: 
1. frequência dos bolsistas nas reuniões agendadas; 
2. participação dos bolsistas durante as reuniões agendadas; 
3. proposição dos bolsistas para os questões e elementos identificados para 

estudo; 
4. sugestões originais ou não apresentadas pelos bolsistas 
5. entusiasmo apresentado pelos bolsistas pelo desenvolvimento das tarefas 

indicadas para serem cumpridas; 
 

Também, será solicitado relatórios parciais e finais dos trabalhos desenvolvidos a 
cada 3 (três) meses de trabalho realizado.  

 
 
 
 
2.9. Cronograma de execução: 

Proposta para nove meses de vigência do projeto. 
1. Primeiro mês da instalação do projeto:  

a. Seleção dos bolsistas 
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b. Apresentação da equipe de trabalho 
c. Apresentação e discussão do objetivo e metas do projeto 
d. Solicitação ao NAI de informações sobre estudantes com necessidades 

especiais matriculados em disciplinas de química ofertadas pelo 
Departamento de Química. Simultaneamente, coleta de informações sobre 
estudantes matriculados em disciplinas de química, mas que não 
procuraram o NAI para apoio 

e. Pesquisa na literatura de informações relacionadas com o objetivo do 
trabalho proposto 

2. Segundo mês após a instalação do projeto: 
a. Desenvolvimento dos trabalhos, já iniciados, da equipe com o estudante 

bolsista com necessidades especiais.  
b. Discussão e estudo das alternativas de propostas apresentados 
c. Apoio aos estudantes com necessidades especiais que demandarem 

nossa assistência; 
f. Atenção à literatura de informações relacionadas com o objetivo do 

trabalho proposto 
3. Terceiro ao oitavo meses após a instalação do projeto: 

a. Desenvolvimento dos trabalhos da equipe com o estudante bolsista com 
necessidades especiais.  

b. Testes e avaliações dos testes das alternativas apresentada 
d. Discussão e estudo de novas alternativas de propostas (se for o caso) 
c. Apoio aos estudantes com necessidades especiais que demandarem 

nossa assistência; 
d. Atenção à literatura de informações relacionadas com o objetivo do 

trabalho proposto 
e. Avaliação parcial dos trabalhos desenvolvidos 
f. Avaliação parcial dos trabalhos realizado pelos bolsistas  
g. Se necessário, substituição de bolsistas com divulgação de novo edital e 

realização de novo processo seletivo  
4. Nono mês após a instalação do projeto: 

a. Avaliação dos trabalhos desenvolvidos 
b. Elaboração de materiais didáticos resultantes dos estudos e trabalhos 

desenvolvidos pelo projeto  
c. Apresentação em Fórum próprio dos estudos e trabalhos desenvolvidos 

pelo projeto. 
d. Produção e apresentação de relatórios finais  
e. Avaliação sobre a continuidade do projeto, seja na forma original ou com 

os melhoramentos e sugestões advinda do seu desenvolvimento 

 
 

3. EM CASO DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PROJETO 
 
 
3.1. Justificativa para continuidade do projeto 

Não se aplica 

 
 
 
 



l-reg
Carimbo


