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“Entendo que ficou claro a importância da formação docente para o professor universitário. Os 

quatro componente da mesa, três dos quais são atualmente professores universitários, tiveram 

como formação inicial o curso de Licenciatura em Química, para felicidade de seus respectivos 

alunos. Aparentemente, esta formação inicial os levou a ter uma visão uma mais crítica do que 

geralmente encontramos em outros docente/pesquisadores da mesma faixa etária sobre o papel do 

docente como formador de recursos humanos. A Capes tem uma preocupação grande com isto 

desde muito tempo, e este foi um dos motivos para o obrigatoriedade do Estágio de Docência para 

os bolsistas de Pós-graduação stricto sensu. Mas será que um estágio de 1 semestre  para um aluno 

de mestrado e de dois para um aluno de doutorado terão influência na prática docente do possível 

futuro professor universitário? A maioria dos casos o estágio é realizado junto a uma disciplina de 

graduação cujo professor responsável é um bacharel que não teve nenhuma formação docente, será 

que isto é o melhor que podemos fazer?” 

Christiane P. F. Borges-DEQUIM-UEPG  mediadora 

 

“Impressões sobre o evento “CICLO 40 ANOS DEQUIM” 

Ter participado das comemorações dos 40 anos do DEQUIM – UEPG foi algo muito 

especial para mim, pois tive a oportunidade de reencontrar meus ex-professores e ex-

colegas da graduação, os quais eu não via há muitos anos. Fiquei muito feliz de ter sido 

lembrada e chamada para participar do evento. Agradeço imensamente à comissão 

organizadora e, gostaria de aproveitar para fazer também um agradecimento a todos meus 

ex-professores do DEQUIM, os quais contribuíram profundamente para a minha formação e, 

consequentemente, para que eu conseguisse alcançar meus objetivos profissionais. 

Também, me causou muito contentamento observar o sucesso dos ex-colegas de 

graduação; fiquei feliz em ver que conseguiram se destacar dentro da área que escolheram 

para atuar. 

Além disso, as discussões nas mesas redondas foram muito interessantes e, acredito 

que possibilitaram aos alunos uma melhor percepção com relação às oportunidades e 

também dificuldades que vão encontrar quando se formarem. 

PARABÉNS A TODOS QUE PARTICIPARAM DA IDEALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DESTE 

EVENTO. 

29/10/2012” 

Elisete A. Batista 

 
"Foi muito prazeroso rever nossos mestres inspiradores, bem como reencontrar 
grandes amigos e testemunhar suas carreiras profissionais bem sucedidas" 

Um grande abraço.” 
Valderi Pacheco 


