
MEMORIAL DESCRITIVO ATIVIDADES 

Período em que o calendário esteve suspenso de: 18/03 a 27/07/2020. 

Observação: estou como Coordenadora de Educação e Extensão na DirEC. 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA (término) 

Reuniões on-line 

a) Coordenadoria de Educação e 

Extensão (CEE)/DIREC 

 

b) Grupo de Trabalho Educação 

 

c) Assembleia departamental 

 

d) Núcleo de Química 

 

e) Colegiado de Biologia 

 

f) Tutoria 

 

g) Coordenadoria de Educação e 

Extensão com Coletivos 

 

h) DIREC/CEE e Equoterapia 

 

Discussões sobre variados temas 

a) 02/04; 17/04; 30/04/; 14/05; 

01/07; 

 

b) 02/04; 08/04; 22/04; 29/04; 

07/05; 20/05; 27/05; 03/06; 

10/06; 
 

c) 25/05/2020 

 

d) 26/05; 17/06; 26/06; 

 

e) 26/06; 

 

f) 29/06; 

 

g) 20/05. 

 

h) 30/06 

Organização de evento 

a)Reunião com grupos de estudos 

 

b) Evento: Mostra de Grupos de 

Estudos: agora On! 

a)Tirar dúvidas dos membros dos 

Grupos de Estudos 

 

b)Divulgação dos trabalhos dos 

grupos de estudos 

 

a) 19/05; 10/06 

 

 

b) 16, 17 e 18 de junho. 

PIT 

 

 

RIT 

 

Planejamento das atividades para 

1º Semestre 2020. 

 

Relatório das atividades 2º 

semestre 2019. 

26/03/2020 

 

 

13/04/2020 

Escrita de artigos, projetos e 

relatórios 

 

a) Relatório final do Projeto de 

extensão: Caracterização 

taxonômica e plantio de um horto 

solidário. Edital de fluxo continuo 

no ano de 2019. 

 

b) Relatório do Projeto de 

Extensão da PROEX 

 

c) Atualização do Relatório parcial 

projeto Piso tátil sustentável: uma 

proposta de produção a partir do 

reaproveitamento de materiais 

recicláveis. sei! processo 

23209.002625/2019-93 

d) Relato a pedido do NAPNEE 

sobre Trabalho Deficiência Visual 

Os relatórios tem finalidade de 

obter certificação. 

Os relatos obter publicação. 

Os projetos aplicação prática do 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

a) 06/04/2020 

 

 

 

b) 06/04/2020 
 

 

 

c) 06/04/2020 
 

 

 

 

d) 16/05/2020 
 



 

e)Envio do projeto de pesquisa: 

Compósito de polietileno de alta 

densidade reforçado por fibras 

naturais para fabricação de piso 

tátil. Edital 14/2020. 

 

f) Projeto de ensino do núcleo de 

Química: Uso de novas 

tecnologias no ensino de Química. 

 

g) Relato para Anuário de 

Extensão. 

 

 

 

e) 26/05/2020 
 

 

 

 

 

f) 27/05/2020 
 

 

 

 

g) 29/05/2020 
 

Publicação de artigo 

 

Alquimagia Circus Show": um 

espetáculo de integração entre 

Química e circo 

 

Publicado em: 

Research, Society and 

Development, v. 9, n. 8, 

e497986017, 2020 (CC BY 4.0) | 

ISSN 2525-3409 | DOI: 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-

v9i8.6017  

Divulgação das atividades 

realizadas pelo núcleo de Química. 
15/07/2020 

Cursos on-line 

a) CONDEQUI: Congresso on-

line Nacional de Química 

 

b) curso EaD: Elaboração de 

Projetos Sociais. 

 

Conhecimento 

 

 

a) 30/04/2020 
 

b) 11/05/2020 
 

Orientação de estudantes para 

ENEM 

-Criação e alimentação do google 

classroom  

 

- Grupo para resolver questões de 

Química do ENEM. 

 

-Disponibilizar aos estudantes 

materiais sobre Química Orgânica 

referentes à situação que estamos 

vivendo: sabão, álcool, 

medicamentos e outros.  

 

-Contribuir para que os estudantes 

não parem de estudar. 

Durante os meses de Março, Abril 

e Maio. 

Orientações de TCC 

 
Correções e orientações. 

Em média 2 vezes por semana em 

atendimentos online 

Preparação de aulas ENP 

 

a) Ava – Moodle 

b) Preparo contínuo do 

conteúdo das aulas  

 

a) Aprendizado 

b) Organizar o material para 

montar a sala no período 

liberado. 

 

a) de 26 de maio a 27 julho 

b) Julho 
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