
 

REGULAMENTO DO GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO QUÍMICA 

 

A Coordenação do Grupo de Estudos em Educação Química (GEEDUQ), no uso de suas 

atribuições e após deliberação em reunião com o grupo na data de 19 de fevereiro de 

2018, resolveu estabelecer o presente regulamento para o grupo, conforme as disposições 

a seguir:  

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade reger as atividades do Grupo de 

Estudos em Educação Química vinculado ao Programa de Pós-graduação em Química 

(PPGQ) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), certificado no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa no Brasil Lattes, disponível em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf >, acessado em 05 de 

junho de 2018. 

 

Das Finalidades do Grupo 

Art. 2º O presente grupo tem os seguintes objetivos: 

I - Compreender as dificuldades de aprendizado dos estudantes do nível fundamental, 

médio e superior. 

II - Compreender as dificuldades apresentadas pelos professores, tanto no que diz respeito 

aos conceitos da química, quanto à metodologia de ensino.  

III - Contribuir com a formação inicial dos licenciandos em Química e paralelamente para 

a formação continuada de professores de ciências das redes de ensino pública, federal 

e/ou particular.   

IV - Contribuir com a pesquisa na área de Educação em Química e em Ciências. 

V - Colaborar com a formação do pesquisador em educação do PPGQ, bem como os 

alunos de iniciação científica da graduação.  

VI - Estabelecer uma aproximação entre a universidade e a escola básica. 

 

Dos membros do Grupo 

Art. 3º O grupo é composto pelos seguintes membros: 

I -  Professores do PPGQ da área de concentração em Educação Química. 



II - Professores do PPGQ de outra área de concentração que desejam estabelecer uma 

parceria com o grupo. 

III -  Alunos e egressos do PPGQ com área de concentração em Educação Química que 

tenham interesse em participar do grupo de estudos, considerando as normas do presente 

regulamento. 

IV - Alunos de iniciação científica vinculados a projetos do GEEDUQ. 

V - Professores da Educação Básica que tenham interesse na pesquisa desenvolvida pelo 

GEEDUQ. 

VI - Fica facultada a participação de convidados externos, que podem ser convidados 

conforme a necessidade do grupo. 

 

Do credenciamento dos membros no GEEDUQ 

Art. 4º O ingresso dos membros implica em assinatura do termo de compromisso 

(Apêndice B) para entrada no grupo depois de aceito o convite feito pelo grupo, o qual 

ocorrerá por meio de uma das seguintes formas: 

I - Para alunos vinculados ao PPGQ, área de concentração em Educação Química, o 

convite será realizado pela coordenação do grupo. 

II - Para alunos de iniciação científica o convite será feito pelo professor orientador. 

III - Para professores da Educação Básica o convite será feito por um dos membros do 

grupo, mediante a aprovação prévia em reunião. 

IV - Para professores de outras áreas de concentração do PPGQ o convite será feito por 

um dos professores do PPGQ membros do grupo, mediante a aprovação prévia em 

reunião. 

V -  Para professores de nível superior externo ao PPGQ o convite será feito por um 

membro do grupo, mediante aprovação em reunião. 

 

Da Organização do Grupo de Estudo e Pesquisa 

Art. 5º O grupo se organiza da seguinte forma: 

I - Realiza-se reuniões quinzenais com cronograma estabelecido previamente, conforme 

o artigo nove. 

II - O grupo se organiza por meio de uma coordenação e comissões permanentes e 

provisórias. A constituição e finalidades da coordenação e comissões se encontram 

respectivamente no artigo oito e apêndice A. 

 

Dos direitos e deveres dos membros do grupo 

Art. 6º São direitos e deveres dos membros do grupo: 

I - Atualizar o Currículo na Plataforma Lattes sempre que houver alteração pertinente. 

II - Frequentar as reuniões. 



III – Fazer a ata das reuniões, sendo que as datas dos responsáveis pela ata são 

previamente estabelecidas por sorteio em reunião durante a definição do cronograma 

semestral ou anual de atividades do grupo. Ainda sobre a ata: 

i) Caso o responsável pela ata não possa comparecer à reunião, o mesmo é 

incumbido de trocar com outro membro. 

ii) A ata deve ser encaminhada via e-mail para o grupo antes do próximo 

encontro. 

iii) A ata deve ser aprovada no início do encontro subsequente a sua data e 

assinada pelos membros presentes no dia da aprovação. 

 

IV – Participar das atividades diversas, tais como: discussão texto, roda de conversa, 

informes gerais, sendo de responsabilidade de um membro ou grupo de membros a 

condução da discussão conforme acordado na aprovação do cronograma. 

VIII - Cada membro contribuirá com a quantia de 10 reais mensais iniciando pelo mês de 

fevereiro, sendo interrompido o pagamento durante as férias de final do ano mediante 

aprovação do grupo em reunião. Ainda sobre a caixinha do GEEDUQ: 

i) A contribuição da caixinha é dever de todos os membros, ainda que o 

membro não esteja residindo em Juiz de Fora por um determinado tempo. 

ii) Em relação ao dinheiro disponibilizado na caixinha do grupo, esse será 

empregado para beneficiar todos os membros. Assim, é direito de todos 

gozar dos materiais adquiridos com esse recurso, tais como: papel, tinta e 

toner para impressora, e bens duráveis como câmera, tripé, gravador. 

iii) Para a compra de bens duráveis e não duráveis deverá haver aprovação e 

comunicação do tesoureiro em reunião. 

iv) O membro que ficar três meses consecutivos sem pagar, receberá uma 

notificação da coordenação a fim de quitá-la. 

v) A contribuição financeira é para o grupo como um todo, sendo assim, 

nenhum membro tem direito a qualquer ressarcimento caso venha a deixar 

o mesmo. 

 

Da Coordenação do Grupo de Estudos e Pesquisa 

Art. 7º A coordenação do grupo será composta por um coordenador e um vice 

coordenador, com o apoio de um professor do PPGQ da área de concentração em 

Educação Química, sendo responsável pelas seguintes funções: 

I - Montar a pauta para reuniões conforme o cronograma aprovado pelo grupo. 

II - Enviar a pauta via e-mail para o grupo com o mínimo de 12 horas antes da reunião. 

Sendo a inclusão de pontos na pauta pelos membros do grupo com pelo menos 24 horas 

de antecedência.  

IV - Zelar para que as atividades do grupo ocorram de forma satisfatória.  

V - Acompanhar o trabalho das comissões permanentes e provisórias.  

VI - Convocar para reuniões ordinárias e extraordinárias. 

V- Solucionar problemas emergenciais que não estejam atrelados às comissões. 



VIII -  Zelar pelo cumprimento do regulamento por parte dos membros. 

IX -  Conduzir o processo de eleição para nova coordenação. 

 

Das eleições 

Art. 8º A coordenação do grupo é responsável por conduzir o processo eleitoral nos 

seguintes termos: 

I - O mandato da coordenação em exercício encerra em 31 de outubro e o novo mandato 

inicia-se em 01 de novembro de cada ano. 

II - A coordenação deve dar início ao processo eleitoral dois meses antes do término do 

mandato. 

III - A coordenação deve enviar por e-mail, no prazo estabelecido nos itens I e II, o convite 

para a formação de chapas para concorrerem aos cargos. 

IV - O mandato da coordenação do grupo tem duração de 1 (um) ano, podendo haver 

reeleição para até mais 1 (um) ano de mandato consecutivo.  

V - Poderá concorrer à eleição para o cargo de coordenador do GEEDUQ alunos de 

doutorado membros do grupo. 

VI - Poderá concorrer à eleição para o cargo de vice coordenador do GEEDUQ alunos de 

mestrado ou doutorado membros do grupo. 

VII -  O coordenador e vice coordenador devem ser orientados por professores diferentes. 

VIII - Todos os membros do grupo têm poder de voto, com exceção dos professores 

orientadores do PPGQ. 

IX - Havendo mais de uma chapa ou chapa única, a coordenação deve convocar os 

membros do grupo via e-mail para eleição. 

X - Havendo mais de uma chapa, o voto deverá ser secreto e a eleição conduzida pelos 

professores membros do PPGQ, que não possuem poder de voto.  

XI - A votação independe do número de membros presentes na reunião na qual ocorrerá 

a eleição. 

XII -  Em caso de o coordenador e/ou vice coordenador defender sua tese de doutorado 

ou a dissertação de mestrado durante o mandato: 

i)  No caso do coordenador defender sua tese de doutorado, 

automaticamente, o vice coordenador assumirá a coordenação, ainda que 

ele esteja vinculado ao programa de mestrado, sendo necessário convocar 

eleição extraordinária para eleger um novo vice coordenador.  

ii) Em caso de defesa do vice coordenador durante seu mandato, o 

coordenador deve convidar um candidato para a função, devendo haver 

aprovação do candidato em reunião do grupo. 

iii) Em caso de não aprovação, convoca-se eleição para ambos os cargos. 



iv) Em caso de ambos, coordenador e vice coordenador, defenderem no 

mesmo semestre, as eleições para ambos os cargos devem ser convocadas 

antes das defesas. 

XIII - Os membros das comissões permanentes também seguem o mandato da 

coordenação. 

XIV -  Serão criadas e constituídas comissões provisórias quando houver necessidade, 

com aprovação em reunião pelos membros do grupo. 

 

Do cronograma 

Art. 9º Em relação ao cronograma do grupo 

I – Será acordado um cronograma de atividades semestral ou anual na primeira reunião 

presencial de cada ano letivo. 

II – O cronograma poderá ser reajustado ao longo do ano, mediante as necessidades do 

grupo. 

III – Caso o membro ou grupo de membros responsáveis pela condução do encontro em 

determinada data não possam conduzir, deve-se comunicar a coordenação com o máximo 

de antecedência, ou ainda, trocar de data com outro membro do grupo. 

III - As prévias dos exames de Qualificação e Defesa de mestrado ou doutorado deverão 

ser realizadas fora do horário da reunião, sendo atividades extras aos encontros 

quinzenais. 

 

Do uso da impressora 

Art.10° Em relação ao uso da impressora  

I- Quanto ao uso em alta tiragem de cópias da impressora, fica regulamentado que, para 

exame de qualificação de doutorado, o doutorando membro do grupo tem o direito de 

imprimir até 300 páginas sem custos adicionais. 

II- Quanto ao uso em alta tiragem de cópias da impressora, fica regulamentado que, para 

exame de defesa de doutorado, o doutorando membro do grupo se compromete a comprar 

um toner tendo a metade do valor do referido toner paga pela poupança do grupo. Sendo 

que para a dissertação de mestrado isto não é necessário. 

III – O membro do grupo do doutorado deve comunicar a coordenação quando for realizar 

a impressão da tese ou da dissertação. 

IV- A utilização da impressora será restrita apenas para impressões e cópias de artigos, 

documentos e materiais afins referentes às pesquisas, textos e materiais afins referentes 

às reuniões do grupo e disciplinas cursadas pelos membros do grupo. 

V- Todo material imprenso ou copiado deve ser anotado o nome do membro, o número 

de cópias e a data no caderno que fica na respectiva impressora. 

Do empréstimo de materiais 



Art.11° O GEEDUQ possui equipamentos como câmera, tripé, data show, livros. Assim, 

esses materiais são para uso do grupo conforme as seguintes regras: 

I -  Quanto ao empréstimo dos livros: 

i) Próximo aos livros fica um caderno com a relação de obras e para a 

realização do empréstimo. 

ii) A obra será emprestada pelo prazo máximo de 15 dias, podendo ser 

renovado. 

iii) Deve-se anotar os dados da obra, bem como os dados do membro, data e 

assinatura. 

II – Quanto ao uso dos equipamentos: 

i) Deve-se anotar os dados do equipamento, bem como os dados do membro 

conforme orientado em uma folha fixada no armário onde os equipamentos 

ficam guardados. 

ii) Deve-se agendar o uso do equipamento com pelo menos dois dias de 

antecedência. 

iii) Deve-se manter o equipamento fora da universidade somente em uso. 

iv) Para a câmera deve-se realizar a recarga da bateria utilizada. 

v) Para o tripé deve-se manter o conector do tripé no tripé e não fixado na 

câmera. 

 

Da divulgação do grupo 

Art.13° É importante que os membros do grupo façam a divulgação do mesmo, por meio 

do uso do logotipo do grupo em apresentações em slide e banner. 

 

Do Descredenciamento do grupo 

Art.14° Em relação ao descredenciamento do grupo 

I- Para o desligamento do grupo será assinado o termo de desligamento, conforme o 

apêndice C. 

II - O membro matriculado no mestrado e doutorado não poderá pedir desligamento do 

grupo no período de sua formação, ou caso necessite por motivos de força maior, este 

desligamento será analisado caso a caso e decidido em reunião, sendo estabelecido um 

prazo mínimo de afastamento, caso a pessoa resolva voltar ao grupo. 

III -  Os demais membros podem pedir o desligamento do grupo em qualquer momento. 

 

Assuntos gerais 

- Todos os tópicos enviados por e-mail serão votados em reunião independente do 

número de membros presentes. 

 

 



 

 

APÊNDICE A 

 

Organização das comissões permanentes e provisórias do GEEDUQ 

 Todos os membros do grupo devem conhecer cada comissão, bem como 

contribuir para a sua efetividade como: sempre que necessário fornecer 

informações para atualização do diretório de grupo e do site, atualizando o lattes 

semestralmente se possível. 

 Mesmo não sendo membro de determinada comissão, todo membro, pode 

contribuir por meio de sugestões diretamente à comissão ou com a coordenação 

para ser colocado em pauta na reunião. 

 O membro que por motivo maior necessitar deixar a comissão, antes da 

finalização do mandato, fica responsável por convidar um novo membro para sua 

substituição e ainda comunicar a coordenação do grupo. 

 

1. Comissões permanentes 

1.1 Nome da comissão: Diretório de grupo de pesquisa 

O que é: O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil constitui-se no inventário dos 

grupos de pesquisa científica e tecnológica em atividade no País. Assim a existência da 

atividade permanente de pesquisa numa instituição é condição prévia para participação 

dela no DGP (http://lattes.cnpq.br/web/dgp/home). 

Objetivo: manter atualizado o diretório de grupo com informações de cada participante 

do grupo. 

Função: atualizar duas vezes ao ano, sendo a primeira em março/abril e a segunda em 

agosto/setembro. 

Membros: uma pessoa por cada orientador fica responsável anualmente pela atualização. 

 

 

1.2 Nome da comissão: Infraestrutura 

Objetivo: contribuir para uma melhor dinâmica, manutenção e conforto para a sala do 

grupo. 

Função: atuar em todos os aspectos físicos do grupo como: organização do espaço, 

equipamentos em bom estado de uso, aquisição de materiais, entre outros. 

Membros:  

 

1.2 Nome da comissão: Tesouraria 



Objetivo: zelar pela parte financeira do grupo. 

Função: receber a mensalidade (R$ 10,00) de cada membro do grupo, prestar conta por 

meio do caderno financeiro, enviar via e-mail o balanço mensal, disponibilizar o recurso 

para compras necessárias ao grupo. 

Membros:  

 

1.3 Nome da comissão: Site GEEDUQ 

Objetivo: atualizar o site do grupo sempre que necessário. 

Função: manter atualizado o site do grupo sempre com informações referentes à: linhas 

de pesquisa, novos membros, egressos, publicações, editais, avisos, congressos da área. 

Membros:  

 

1.4 Nome da comissão: Relação universidade e educação básica 

Objetivo: articular uma aproximação do grupo com professores da educação básica. 

Função:  

 Elaborar uma lista de contatos de professores de química e ciências (9º ano) de 

Juiz de Fora e região e atualizá-la, se possível semestralmente, com a indicação 

dos seguintes itens: nome do professor, e-mail do professor, nome da escola, 

telefone de contato do professor se possível, formação do professor, atuação do 

professor, professor ativo/inativo. 

 Divulgar ações do grupo ou relacionadas ao grupo a estes professores e apoia-los 

em suas dúvidas. 

 Disponibilizar para os professores da educação básica o contato do grupo 

(telefone fixo da sala e se possível o celular da comissão, e-mail 

geeduq@googlegroups.com  e o site www.ufjf.br/geeduq). 

Membros:  

 

2. Comissões provisórias 

 

2.1 Nome da comissão: Cronograma anual  

Objetivo: elaborar o cronograma para o ano seguinte de encontros do grupo. 

Função: elaborar cronograma com temas, datas, possíveis nomes dos membros por data. 

Membros:  

 

2.2 Nome da comissão: Estatuto do Geeduq 

Objetivo: elaborar uma proposta de estatuto discutido via e-mail e aprovado em reunião. 



Função: escrever um texto com uma normatização objetivo, deveres, direitos do grupo. 

Membros:  

 

APÊNDICE B 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

À coordenação do GEEDUQ (Grupo de Estudos em Ensino de Química)  

 

Por meio deste documento, assumo o compromisso de participar, sem qualquer vínculo 

empregatício, das atividades do grupo de estudos GEEDUQ. Neste sentido, aceito e 

concordo com o estatuto, aprovado em reunião pelo grupo supracitado e comprometo-me 

com os seguintes artigos: das Finalidades do Grupo, dos membros do Grupo, do 

credenciamento dos membros no GEEDUQ, da Organização do grupo, dos direitos e 

deveres dos membros do grupo, da Coordenação do grupo, das eleições, do cronograma, 

do uso da impressora, do empréstimo de materiais, do descredenciamento do grupo. 

Neste sentido, assumo o compromisso de participar das reuniões, quinzenalmente, no 

Instituto de Ciências Exatas da UFJF, de acordo com o dia da semana e horário acordado 

e com o calendário aprovado em reunião no início do ano. Comprometendo-me a avisar, 

com antecedência, para o grupo quando não puder comparecer as mesmas. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura (membro do GEEDUQ)                                Data    

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura (coordenação do GEEDUQ)                                Data    

 

Nome completo: 

E-mail: 

Telefone para contato: 

WhatsApp:  



 

APÊNDICE C 

 

TERMO DE DESCREDECIAMENTO 

 

Eu_________________________________ em nome da coordenação do GEEDUQ 

(Grupo de Estudos em Educação Química), venho por meio deste descredenciar o 

membro __________________________________________ do supracitado grupo. 

Assim, o termo de compromisso assinado em ___/___/_____ está invalidado a partir da 

presente data. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura (membro do GEEDUQ)                                Data    

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura (coordenação do GEEDUQ)                                Data    

 


