
ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao décimo primeiro dia do mês de outubro do ano de3

dois mil e dezenove, às onze horas e quatorze minutos, reuniram-se os membros do4

Colegiado do curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, em reunião5

presidida pela professora Telma Porcina Vilas Boas Dias, para cumprir a seguinte pauta: 1)6

Aprovação da ata da 102ª reunião ordinária, de 06/09/2019; 2) Análise da decisão Ad7

Referendum nº 09/2019, de 27/09/2019 que resolveu manter o número de vagas oferecidas8

pelo curso de Bioquímica: sendo 50 (cinquenta) vagas a cada semestre, totalizando 1009

(cem) vagas anuais; 3) Indicação de docentes para coordenação do TCC Modalidades10

Monografia e Estágio Supervisionado no curso de Bioquímica; 4) Outros assuntos.11

Estiveram presentes na reunião os professores Telma Porcina Vilas Boas Dias, Vanessa12

Jaqueline da Silva Vieira dos Santos, Fábio Vieira dos Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva e13

Letícia Fernandes de Oliveira e a representante discente Bárbara Isabelly Sousa Assunção.14

Dando início à reunião a professora Telma agradeceu a presença de todos e solicitou a15

inclusão de mais um ponto de pauta, apresentado após o envio da convocação: 4) Análise16

sobre a solicitação de ciência do colegiado para afastamento da professora Gisele Cristina17

Rabelo Silva para realizar curso de capacitação por um período de 3 meses a partir de abril18

de 2020. O Colegiado aprovou a inclusão deste ponto de pauta. Iniciando a pauta, no ponto19

1, a ata da 102ª reunião ordinária foi aprovada e assinada por todos os presentes. No ponto20

2, a professora Telma apresentou para análise a decisão Ad Referendum nº 09/2019, de21

27/09/2019 que resolveu manter o número de vagas oferecidas pelo curso de Bioquímica:22

sendo 50 (cinquenta) vagas a cada semestre, totalizando 100 (cem) vagas anuais. O23

colegiado, que já havia sido consultado antes da emissão desta decisão Ad24

Referendum, decidiu aprovar a decisão. Passando ao ponto 3, a professora Telma25

informou que verificou-se que a indicação da professora Vanessa Jaqueline da Silva Vieira26

dos Santos para a coordenação do TCC Modalidade Monografia, formalizada no27

Memorando Nº 005/2017 de 23 de março de 2017, foi para o período de 23/03/2017 a28

22/03/2019; mas que a indicação da professora Gisele Cristina Rabelo Silva para a29

coordenação do TCC Modalidade Estágio Supervisionado, formalizada no Comunicado Nº30

001/2019 de 07 de março de 2019, foi para o período de 07/03/2019 a 06/03/2021. Diante31

disso, o colegiado, em virtude da efetiva atuação da professora Vanessa Jaqueline da Silva32

Vieira dos Santos como responsável pelo TCC Modalidade Monografia, informa para efeitos33

de registro que esta docente atuou como coordenadora do TCC Modalidade Monografia do34

curso de Bioquímica no período de 23/03/2019 a 10/10/2019. O Colegiado decidiu ainda35

indicá-la para dar continuidade à coordenação do TCC Modalidade Monografia do curso de36

Bioquímica no período de 11/10/2019 a 06/03/2021. Passando ao ponto 4, a professora37

Telma informou sobre o documento recebido da professora Gisele Cristina Rabelo Silva, a38

seguir transcrito: “Divinópolis, 09 de outubro de 2019. Ao Colegiado do Curso de Bioquímica,39

ASSUNTO: Solicitação de afastamento para capacitação. Prezados, Eu, professora Gisele40

Cristina Rabelo Silva, venho solicitar a ciência do colegiado para me afastar durante 341

meses para realizar um curso de capacitação a partir de abril do ano de 2020. O curso de42

capacitação será em técnicas de obtenção de biocombustível e análise de caracterização43

deste produto e efeitos em motores mecânicos a ser realizado na Universidade Federal de44

Uberlândia em parceria com instituições europeias. O pedido foi solicitado no GAD em que45

me encontro, GAD Tecnológicas, com aprovação por unanimidade conforme a ata, em46

anexo, da trigésima quinta reunião ordinária do GAD Tecnológicas, que foi realizada no dia47

09 de outubro de 2019. Atenciosamente,”. O documento foi assinado pela professora Gisele48

Cristina Rabelo Silva. O colegiado decidiu emitir a sua ciência ao afastamento da49



professora Gisele Cristina Rabelo Silva durante três meses para realizar curso de50

capacitação a partir de abril de 2020, em virtude da aprovação do GAD Área51

Tecnológica, apresentada na Ata da trigésima quinta reunião ordinária deste GAD, em que52

consta o planejamento para a reposição das aulas apresentado pela professora Gisele.53

Encerrada a pauta, o colegiado definiu a data da próxima reunião ordinária, que deverá54

ocorrer no dia oito de novembro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos. A55

reunião encerrou-se às doze horas. Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria,56

lavrei a presente ata, que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes57
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