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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 61 / 2021 - COBIQ (12.38) 
 
Nº do Protocolo: 23122.010780/2021-58

Divinópolis-MG, 12 de abril de 2021.

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA 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 março do ano de dois mil e vinte e
um, às dezesseis horas e dezessete 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/hqq-aysa-quf", 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 115ª reunião ordinária, de 23 de fevereiro de 2021; 2) Análise da solicitação
de alteração no Regimento das Ligas Acadêmicas do Curso de Bioquímica; 3) 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, a representante discente Isabela Bréscia Soares de Souza e a assistente da
coordenação Isabel Cristina Faria. A professora Nayara Delgado André Bortoleto se conectou à
reunião posteriormente, pois estava finalizando aula síncrona. Dando início à reunião a
professora Telma agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de mais dois pontos de
pauta, recebidos pela coordenadoria após o envio da convocação: 3) Análise da situação da UC
optativa Meio Ambiente e Saúde no 2º PE; 4) Análise de Requerimento de discente relativo ao
TCC Estágio Supervisionado. O Colegiado aprovou a inclusão destes pontos de pauta. Iniciando
a pauta, no ponto 1 a ata da 115ª 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 alteração no Regimento das Ligas Acadêmicas do Curso
de Bioquímica apresentado pelo Centro Acadêmico de Bioquímica. O Colegiado decidiu
aprovar a adequação proposta que será publicada na página do curso em substituição à
versão anterior. Passando ao ponto 3, a professora Telma narrou sobre a situação da UC Meio
Ambiente e Saúde, optativa com carga horária de 18 horas no 2º PE. Em 23/02/2021 a
coordenação recebeu um e-mail enviado pela professora Beatriz, responsável pelo oferecimento
desta UC, comunicando que estaria afastada das suas atividades na UFSJ por Atestado Médico a
partir daquela data e informando que os discentes já haviam sido comunicados e que os devidos
encaminhamentos estavam sendo providenciados conforme legislação vigente. A professora
Telma relatou também sobre o e-mail recebido de discente informando que a professora Beatriz
comunicou aos discentes que estava afastada e comunicou também que a coordenação entraria
em contato com um parecer sobre a disciplina. A professora Telma relatou ainda sobre o e-mail
recebido do Centro Acadêmico de Bioquímica informando sobre uma demanda recebida a
respeito da disciplina Meio Ambiente e Saúde a seguir transcrito: "Desde o dia 01/03/2021 a
professora Beatriz Alves Ferreira responsável pela disciplina Meio Ambiente e Saúde comunicou
aos discentes que estaria afastada, comunicou também que a coordenação entraria em contato
com um parecer sobre a disciplina. Na última segunda-feira dia 15/03/2021 a professora retornou
contato, dizendo que voltaria ao trabalho no início do mês de abril. Gostaria de saber o que os
discentes deverão fazer." A professora Telma informou que de acordo com informações recebidas
da coordenadoria do curso de Farmácia a professora Beatriz encontra-se afastada por licença
médica desde 23/02/2021 com previsão de término da licença em 02/04/2021. A professora
Telma informou também que os discentes inscritos nesta UC estão sem aulas por todo este
período. Relatou ainda que esta UC é também oferecida pelo curso de Farmácia, tratando-se da
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mesma aula ministrada aos cursos de Bioquímica e Farmácia concomitantemente, com
oferecimento de turmas distintas em cada curso. A referida professora solicitou à coordenação do
curso de Farmácia que as UC's que estão sob a sua responsabilidade naquele curso fossem
canceladas e o Colegiado daquele curso decidiu encaminhar a solicitação de cancelamento à
PROEN baseado no fato de que não haverá tempo hábil para reposição das aulas. Diante de
todos estes fatos, considerando os pedidos de posicionamento recebidos do Centro Acadêmico
de Bioquímica e de discentes deste curso o Colegiado decidiu solicitar também o
cancelamento da UC Meio Ambiente e Saúde no curso de Bioquímica por entender que ao
retornar do seu afastamento a professora não terá tempo hábil para a reposição de todas
as aulas perdidas. A definição da PROEN sobre esta solicitação de cancelamento da UC
será aguardada para a comunicação aos discentes inscritos nesta UC pelo curso de
Bioquímica. Com o objetivo de minimizar os impactos que esta situação causará aos
discentes, o colegiado decidiu também que os discentes inscritos nesta UC pelo curso de
Bioquímica terão prioridade na inscrição em outras UC's optativas a serem oferecidas no
3º Período Emergencial Remoto desde que tenham os pré-requisitos necessários. Esta
prioridade aplica-se apenas na terceira etapa de inscrição periódica (via coordenação) e
não haverá a quebra de pré-requisitos para estes casos. Passando ao ponto 4, a professora
Telma relatou sobre o Requerimento nº 107.873/2021, de 23/03/2021 em que a discente
Vanessa Santos Costa solicitou Recurso/ Revisão de nota/ lançamento da UC Trabalho de
Conclusão de Curso modalidade Estágio Supervisionado, relacionado à ausência da entrega no
prazo determinado nas Normas Gerais do TCC Modalidade Estágio Supervisionado da Ficha de
Avaliação da Concedente, documento necessário para avaliação final deste TCC. Nos e-mails
trocados com a supervisora do TCC Estágio Supervisionado, professora Gisele, a discente
alegou inicialmente desconhecimento da necessidade do envio do documento e posteriormente
enviou uma justificativa endereçada ao colegiado explicando sobre os impactos na eventualidade
da sua reprovação em TCC Estágio Supervisionado em virtude do não envio no prazo estipulado
da Ficha de Avaliação da Concedente. A professora Telma ressaltou que inclusive respondeu ao
e-mail enviado pela discente informando que todos os procedimentos relativos ao TCC Estágio
Supervisionado estão há muito tempo publicados na página do curso de forma pormenorizada,
inclusive com um passo a passo ilustrado contendo todas as informações necessárias. Em
seguida a professora Gisele narrou ao colegiado sobre os trâmites necessários para a realização
e finalização do TCC Estágio Supervisionado no curso de Bioquímica e respondeu aos
questionamentos dos membros. O colegiado, ao analisar as justificativas apresentadas pela
discente ponderou sobre todas as informações recebidas e as implicações das possíveis
decisões a serem tomadas sobre a questão e considerou: A falta de contato presencial em virtude
da situação de pandemia da doença Covid-19, em que podem ter ficado dificultados os encontros
para orientações e acompanhamentos; Que podem ter ocorrido dificuldades na comunicação e
que a discente perdeu o prazo para formalizar uma parte da documentação que era de sua
responsabilidade; Que foi informado pela discente que todos os demais requisitos para solicitação
de colação de grau já foram cumpridos, restando apenas a finalização do TCC Estágio
Supervisionado para que esta esteja apta. O colegiado ponderou que a perda da oportunidade de
contratação profissional principalmente num momento tão delicado que todo o país atravessa em
virtude da pandemia seria um gravame muito pesado para a falta de cumprimento do prazo para
a entrega do documento. Diante de tudo isso o colegiado decidiu aprovar excepcionalmente a
dilatação do prazo para que a discente efetue o envio da Ficha de Avaliação da Concedente
completamente preenchida e devidamente assinada até o dia 30/03/2021 para a professora
Gisele Cristina Rabelo Silva, supervisora do TCC Estágio Supervisionado do curso de
Bioquímica. O Colegiado ressalta que esta dilatação do prazo para a entrega do documento
é uma excepcionalidade, só concedida em virtude das circunstâncias atípicas do momento
atual. Encerrada a pauta, o colegiado definiu a data da próxima reunião ordinária, que
deverá ocorrer no dia quinze de abril de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta
minutos, por via remota, em link a ser enviado anteriormente à sua realização. A reunião
encerrou-se às dezessete horas e trinta e cinco 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 março 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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