
 

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 
COLEGIADO DO CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA 2 
LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI.  Ao vigésimo sexto dia 3 
do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e oito minutos, reuniram-se 4 
os membros do Colegiado do Curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona 5 
Lindu/UFSJ, presidida pelo professor Rafael César Russo Chagas, para cumprir a seguinte 6 
pauta: 1) Análise das solicitações de quebra de prerrequisitos e da Norma nº 016, de 02 7 
de abril de 2014 que define orientações para a inscrição periódica de alunos. Estiveram 8 
presentes na reunião os seguintes professores: Rafael César Russo Chagas, Letícia Fernandes 9 
de Oliveira, Gustavo Henrique Ribeiro Viana e Helder Magno Silva Valadares e a 10 
representante discente Gabriele Moreira Guimarães. A professora Maria Emília Soares 11 
Martins dos Santos encontra-se afastada por licença para tratamento de saúde. Registramos a 12 
correção da convocação para esta reunião, em que consta como representante discente o 13 
representante anterior. Corrigindo para a atual representante discente: Gabriele Moreira 14 
Guimarães. Registramos também que a ata da última reunião ordinária (sexagésima sexta), 15 
realizada em 17.02.2016 já foi aprovada e assinada por todos a ela presentes devido à 16 
necessidade de ser enviada devidamente aprovada e assinada para compor a documentação 17 
necessária para o 006/2015/PROEN/UFSJ – Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de 18 
Ensino. Iniciando a reunião o professor Rafael agradeceu a presença de todos e solicitou a 19 
inclusão de mais dois pontos de pauta: 2) Análise dos Processos: nº 23122.002463/2016-09, 20 
de Jéssica Duarte de Paula Assis, matrícula: 095150-0, solicitando prorrogação do prazo de 21 
integralização por um semestre; Processo nº 23122.002981/2016-14, de Juliano Braz 22 
Carregal, matrícula: 095150071, solicitando prorrogação do prazo de integralização por  dois 23 
semestres; 3) Análise do Requerimento Eletrônico nº 14.065/2016, de Vivian Correia 24 
Miranda, matrícula: 11.515.0015, solicitando o aproveitamento de estudos de disciplinas 25 
cursadas em Intercâmbio Internacional pelo Programa Ciência sem Fronteiras, para que 26 
constem como Unidades Curriculares optativas para o curso de Bioquímica. A inclusão destes 27 
pontos foi aprovada pelos membros presentes. No ponto 1, o professor Rafael apresentou as 28 
solicitações de quebra de prerrequisitos, que foram analisados considerando a Norma nº 016, 29 
de 02 de abril de 2014, que define orientações para a inscrição periódica de alunos. O 30 
Colegiado entendeu que o artigo 4º proíbe a quebra de prerrequisitos pelo coordenador, mas 31 
que faculta ao Colegiado apreciar estes pedidos. É o teor do artigo 4º: “Em hipótese alguma 32 
será feita, pelo coordenador do curso, a quebra de prerrequisitos, salvo quando o aluno for 33 
de outro curso e a unidade curricular a ser cursada não for obrigatória em seu curso de 34 
origem ou quando houver o risco da extinção da oferta de alguma disciplina, devido a 35 
alterações curriculares”. O Colegiado fez a análise dos pedidos caso a caso dos 36 
Requerimentos recebidos dos discentes na 3ª etapa de inscrição periódica: Requerimento nº 37 
20 - Camila de Sousa Barbosa; Requerimento nº 27 – Carlos Othavio Gomes Cortez 38 
Machado; Requerimento nº 30 – Ana Elisa Castelar Britto; Requerimento nº 46 – Bruna de 39 
Souza Ferreira; Requerimento nº 47 – Elenita Moreira Mendes; Requerimento nº 53 – 40 
Bianca de Oliveira. O Colegiado decidiu estabelecer os seguintes critérios para o 41 
deferimento da quebra de prerrequisitos: Foram atendidos os requerimentos em que foi 42 
solicitada a análise do Colegiado e comprovada na justificativa e pela análise do histórico 43 
escolar do discente que falta um ano para se formar e possui um coeficiente de rendimento – 44 
CR acima de 6.5. Observando estes critérios o Colegiado aprovou a quebra de 45 
prerrequisitos solicitada nos Requerimentos: nº 20 - Camila de Sousa Barbosa e nº 47 – 46 
Elenita Moreira Mendes. Os demais requerimentos foram indeferidos. No ponto 2, o 47 
Professor Rafael apresentou ao Colegiado para análise os Processos: nº 23122.002463/2016-48 
09, de Jéssica Duarte de Paula Assis, matrícula: 095150-0, solicitando prorrogação do 49 
prazo de integralização por um semestre. O Colegiado analisou o processo e a Resolução 50 



 

nº 004, de 26 de outubro de 1989, que dispõe sobre concessão de prorrogação do prazo de 51 
integralização de curso. Após ponderações o Colegiado decidiu aprovar esta prorrogação 52 
por mais um semestre. Processo nº 23122.002981/2016-14, de Juliano Braz Carregal, 53 
matrícula: 095150071, solicitando prorrogação do prazo de integralização por dois semestres. 54 
O Colegiado analisou o processo e a Resolução nº 004, de 26 de outubro de 1989, que dispõe 55 
sobre concessão de prorrogação do prazo de integralização de curso. Após ponderações o 56 
Colegiado decidiu solicitar que o aluno justifique o motivo pelo qual não cumpriu a 57 
Carga Horária necessária para a integralização do curso, uma vez que já foram cursados 58 
14 (quatorze) semestres e ainda faltam 774 (setecentos e setenta e quatro) horas da carga 59 
horária total a ser cursada. Faltam 21% (vinte e um por cento) da carga horária a ser cursada, 60 
considerando que o aluno seja aprovado em todas as UC’s nas quais está inscrito neste 61 
semestre. No ponto 3, o Professor Rafael passou ao Colegiado para análise o Requerimento 62 
Eletrônico nº 14.065/2016, de Vivian Correia Miranda, matrícula: 11.515.0015, solicitando 63 
o aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas na University of Manitoba, em 64 
Intercâmbio Internacional pelo Programa Ciência sem Fronteiras, para que constem como 65 
Unidades Curriculares optativas para o curso de Bioquímica: Mechanisms of Microbial 66 
Disease; Introduction to Toxicology; Medicinal and Hallucinogenic Plants; Nutrition for 67 
Health and Changing Lifestyles; Macronutrients and Human Health. Após ponderações o 68 
Colegiado aprovou o aproveitamento de todas as disciplinas acima como optativas para 69 
o curso de Bioquímica. Encerrada a pauta, a reunião encerrou-se às onze horas e vinte e seis          70 
minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata que depois 71 
de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, vinte e seis de 72 
fevereiro.de.dois.mil.e.dezesseis._________________________________________________73 
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