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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA
 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO Nº 39 / 2021 - COBIQ (12.38) 
 
Nº do Protocolo: 23122.008612/2021-01

Divinópolis-MG, 23 de março de 2021.

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e um, às dezesseis horas e sete minutos, reuniram-se os membros do colegiado do
curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, de forma remota, utilizando o
link de acesso: "meet.google.com/ess-srpq-ewo", conforme autorizado pela Portaria nº
010/UFSJ/PROEN, de 03 de junho de 2020 em seu artigo 2º, inciso 2.14. Esta reunião foi
presidida pela professora Telma Porcina Vilas Boas Dias, para cumprir a seguinte pauta: 1)
Aprovação da ata da 114ª reunião ordinária, de 21 de janeiro de 2021; 2) Análise de solicitação
de quebra de pré-requisito para cursar Estágio Supervisionado; 3) Vencimento dos mandatos das
supervisoras dos TCC's Monografia e Estágio Supervisionado em 06/03/2021; 4) Preparação
para eleição para o cargo de membro docente do colegiado do curso de Bioquímica, com o
vencimento do mandato da professora Gisele Cristina Rabelo Silva em 26/03/2021; 5) Outros
assuntos. Estiveram conectados por via remota a esta reunião os professores Telma Porcina Vilas
Boas Dias, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos, Fábio Vieira dos Santos, Gisele
Cristina Rabelo Silva e Nayara Delgado André Bortoleto, a representante discente Isabela Bréscia
Soares de Souza e a assistente da coordenação Isabel Cristina Faria. Dando início à reunião a
professora Telma agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de mais um ponto de
pauta: 5) Análise e providências ao Memorando Eletrônico nº 1/2021 recebido da Câmara de
Gestão do CCO, de 11/02/2021 relativo ao Plano de Retomada de Aulas Práticas Presencias cuja
resposta deverá ser enviada por este colegiado até o dia 02/03/2021. O Colegiado aprovou a
inclusão deste ponto de pauta. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 114ª reunião ordinária foi
aprovada por todos os membros conectados. A professora Telma ressaltou que esta ata será
registrada no SIPAC e os membros docentes deste colegiado poderão fazer a assinatura
eletrônica via sistema e a assinatura pela representante discente será da forma tradicional, na ata
impressa, somente após o restabelecimento das atividades presenciais na UFSJ. Passando ao
ponto 2, a professora Telma apresentou para análise a solicitação de quebra de pré-requisito
para cursar Estágio Supervisionado da discente Maria Mariana Oliveira Santos, matrícula nº
14.515.0072. A discente já cursou 2.299 h/a e informa que está cursando no 2º Período
Emergencial mais 239 h/a o que totalizará 2.538 h/a. O colegiado, que teve acesso aos
documentos enviados pela discente, decidiu aprovar a quebra de pré-requisito para cursar
Estágio Supervisionado da discente Maria Mariana Oliveira Santos, desde que o horário do
Estágio não se sobreponha aos horários das aulas nas quais a discente está inscrita no 2º
Período Emergencial. O Colegiado decidiu ainda autorizar a coordenação do curso a
aprovar outras solicitações de discentes que se encontrem em situação análoga durante o
Período Emergencial. Passando ao ponto 3, a professora Telma informou ao colegiado sobre o
vencimento, em 06/03/2021, das indicações das professoras Gisele Cristina Rabelo Silva e
Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos como supervisoras dos Trabalhos de Conclusão de
Curso, respectivamente, modalidades Estágio Supervisionado e Monografia no curso de
Bioquímica e da necessidade de novas indicações para os próximos dois anos a partir da referida
data. Consultadas as professoras responsáveis, o colegiado decidiu indicar a professora
Gisele Cristina Rabelo Silva para dar continuidade à supervisão do TCC Modalidade
Estágio Supervisionado do Curso de Bioquímica no período de 07/03/2021 a 06/03/2023 e
indicar a professora Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos para dar continuidade à
supervisão do TCC Modalidade Monografia do Curso de Bioquímica no período de
07/03/2021 a 06/03/2023. Passando ao ponto 4, a professora Telma informou que encerra-se em
26/03/2021 o mandato de membro docente deste colegiado da professora Gisele Cristina Rabelo
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Silva e sobre a necessidade da preparação de eleição para preenchimento desta vaga. O
colegiado decidiu que a Comissão Eleitoral será composta pelas professoras Telma
Porcina Vilas Boas Dias e Nayara Delgado André Bortoleto sob presidência da primeira. A
eleição por via remota será organizada pelo NEAD - Núcleo de Educação à Distância da UFSJ a
pedido da coordenação do curso e a partir dos dados por esta informados. O colegiado definiu
que a divulgação do edital será no dia 15/03/2021, as inscrições nos dias 15, 16 e
17/03/2021 e a votação no dia 23/03/2021. Passando ao ponto 5, a professora Telma informou
sobre o Memorando Eletrônico nº 1/2021 recebido da Câmara de Gestão do CCO, de 11/02/2021
e sobre a necessidade de o colegiado apresentar até o dia 02/03/2021 um Plano de Retomada de
Aulas Práticas Presencias para que seja possível um planejamento pela referida Câmara. Após
ponderações o colegiado decidiu responder ao memorando da Câmara de Gestão
informando que neste momento não dispõe de elementos suficientes para propor
objetivamente um plano de retomada presencial de aulas práticas, posto que não há tempo
hábil para consultar os docentes que ministram aulas no curso a respeito deste tema e
traçar as estratégias para um retorno seguro às aulas práticas. O colegiado decidiu
informar ainda que aguardará a decisão dos conselhos superiores da UFSJ sobre esta
questão. Encerrada a pauta, o colegiado definiu a data da próxima reunião ordinária, que
deverá ocorrer no dia vinte e três de março de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas,
por via remota, em link a ser enviado anteriormente à sua realização. A reunião encerrou-se às
dezessete horas e trinta e seis minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria,
lavrei a presente ata, que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos demais assinada.
Divinópolis, vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um. ASSINATURA DOS
PARTICIPANTES: Telma Porcina Vilas Boas Dias, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos,
Fábio Vieira dos Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva, Nayara Delgado André Bortoleto, Isabela
Bréscia Soares de Sousa, Isabel Cristina Faria.
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