
 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA 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 trigésimo 3 

primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e 4 

quarenta minutos, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Bioquímica 5 

do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pelo professor Rafael César 6 

Russo Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da 69ª reunião 7 

ordinária; 2) Análise da comunicação recebida sobre o interesse da Profa. Juliana 8 

Teixeira de Magalhães em obter licença para capacitação de agosto a outubro/2016; 9 

3) Análise de solicitação da discente Bianca Oliveira; 4) Outros assuntos. Estiveram 10 

presentes na reunião os seguintes professores: Rafael César Russo Chagas, Letícia 11 

Fernandes de Oliveira, Helder Magno Silva Valadares e Maria Emília Soares Martins 12 

dos Santos e a representante discente Gabriele Moreira Guimarães. O professor 13 

Gustavo Henrique Ribeiro Viana justificou a sua ausência por estar em banca de 14 

defesa de TCC. O Colegiado aprovou a justificativa. Também esteve presente como 15 

convidada para a discussão dos pontos de pauta a Professora Juliana Teixeira de 16 

Magalhães. Iniciando a reunião o professor Rafael agradeceu a presença de todos e 17 

solicitou a inclusão de mais um ponto de pauta: 4) Aprovação do horário e das 18 

Unidades Curriculares Optativas para o 2º semestre letivo de 2016. A inclusão deste 19 

ponto foi aprovada pelos membros presentes e o professor Rafael solicitou a 20 

inversão dos pontos de pauta, passando a tratar do ponto 4 logo após o ponto 1. 21 

Esta inversão dos pontos também foi aprovada por todos os membros presentes. No 22 

ponto 1 a ata da 69ª reunião ordinária foi aprovada e assinada por todos os 23 

presentes. Passando ao ponto 4, o Colegiado aprovou o horário para o segundo 24 

semestre de 2016, em que as solicitações de mudança de horário solicitadas pelos 25 

GAD’s foram atendidas, por não impactarem em horários de outras unidades 26 

curriculares. As alterações seguem transcritas: A pedido do GAD Bioquímica, no 3º 27 

período, a UC Bioquímica de Carboidratos passou de 2ª feira de 08:00 às 09:50h 28 

para 6ª feira de 10:00 às 11:50h. A pedido do GAD Tecnológica, no 6º período, na 29 

UC Fenômenos de Transporte I, o horário da aula prática da turma A passa a ser 30 

de 07:05 às 08:00h e o horário da primeira aula teórica passa a ser de 08:00 às 31 

08:55h. A pedido do GAD Modelagem Molecular, no 6º período, a UC Fundamentos 32 

de Modelagem Molecular e Quimiometria passou de 3ª feira de 14:10 às 17:05h 33 

para 2ª feira de 08:55 às 11:50h. Foram também aprovadas as Unidades 34 

Curriculares optativas e eletivas a serem oferecidas ao curso de Bioquímica no 35 

segundo semestre de 2016. Seguem as UC’s optativas: - Introdução à Bioenergia, 36 

20 vagas, oferecida pelo professor Alexsandro Sobreira Galdino, 6ª feira de 08:55 às 37 

11:50h; - Introdução à Inovação Tecnológica: Da ideia ao produto, 20 vagas, 38 

oferecida pelo professor Alexsandro Sobreira Galdino, 5ª feira de 13:15 às 16:10h; - 39 

Tópicos Avançados em Oncologia, 30 vagas, oferecida pela professora Nayara 40 

Delgado André Bortoleto, 6ª feira de 14:10 às 16:10h; - Introdução à 41 

Nanobiotecnologia, 20 vagas, oferecida pela professora Mariana Campos da Paz 42 

Lopes Galdino, 2ª feira de 16:10 às 18:00h e 5ª feira de 16:10 às 18:00h; - Reparo 43 

de DNA, 10 vagas, oferecida pela professora Débora de Oliveira Lopes, 4ª feira de 44 

13:15 às 15:05h; - Farmacologia Básica, 10 vagas, oferecida pela professora 45 

Gláucia Lopes Reis, em horário a ser definido após conclusão do horário do curso 46 

de Farmácia e informado à coordenadoria de Bioquímica; - Introdução à Filosofia 47 

da Ciência, 30 vagas, oferecida pelo professor Moacyr Comar Júnior, 3ª feira de 48 

10:00 às 11:50h; - Introdução à Bioinorgânica, 25 vagas, oferecida pelo professor 49 

Rafael César Russo Chagas, 3ª feira de 13:15 às 15:05h; - Toxicologia e Análises 50 



 

Toxicológicas, número de vagas a ser definido pela docente responsável, oferecida 51 

pela professora Maria José Nunes de Paiva, em horário a ser definido após 52 

conclusão do horário do curso de Farmácia e informado à coordenadoria de 53 

Bioquímica. Segue a UC eletiva aprovada: - Coordenação de Grupos, 05 vagas, 54 

oferecida pela professora Edilene Aparecida Araújo da Silveira, 5ª feira, de 16:10        55 

às 18:55 h. Passando ao ponto 2, passou-se a analisar novamente a comunicação 56 

recebida sobre o interesse da professora Juliana Teixeira de Magalhães em obter 57 

licença para capacitação de agosto a outubro/2016, assunto que foi transferido da 58 

última reunião ordinária deste colegiado devido à sua complexidade e necessidade 59 

de uma análise mais detalhada. A proposta de compensação de horários enviada 60 

para ser analisada na reunião anterior foi rejeitada pelo colegiado. A professora 61 

Juliana apresentou então uma nova proposta. O Colegiado analisou esta nova 62 

proposta e solicitou que a professora Juliana acrescente na proposta e no 63 

cronograma a ser disponibilizado por ela aos alunos as seguintes informações: - 64 

Número de avaliações; - Tipo de avaliação; - Valor e data das avaliações; - 65 

Conteúdo das avaliações. Nesta nova proposta a professora Juliana sugere que as 66 

aulas teóricas sejam ministradas conjuntamente para o curso de Bioquímica e 67 

Farmácia. O Colegiado decidiu aguardar a adequação da proposta pela 68 

professora Juliana para aprovar ou não o Plano de Ensino e o Cronograma de 69 

reposição das aulas. Passando ao ponto 3, procedeu-se novamente a análise da 70 

solicitação da discente Bianca Oliveira, que foi ponto de pauta da última reunião 71 

ordinária deste colegiado, que resolveu tratar deste assunto nesta reunião 72 

extraordinária com a presença da professora Juliana Teixeira de Magalhães. O 73 

professor Rafael leu para os presentes o e-mail recebido da discente Bianca Oliveira 74 

questionando qual o encaminhamento que este colegiado havia dado à sua 75 

solicitação feita junto com o Requerimento de Inscrição Periódica no início do 76 

semestre letivo 2016/1. O professor Rafael informou novamente aos presentes que 77 

uma informação passada pela discente no Requerimento de Inscrição Periódica teve 78 

um detalhe que escapou à atenção do Colegiado, em relação às avaliações da UC 79 

Microbiologia no semestre 2015/2 estar supostamente divergente com as notas 80 

apresentadas no Sistema CONTAC. O professor Rafael informou à professora 81 

Juliana que o que levou o Colegiado a convidá-la para analisar este ponto da pauta 82 

foram as seguintes alegações da discente: 1º) os critérios de avaliação aplicados 83 

constantes no diário são diferentes dos previstos no Plano de Ensino; 2º) as notas 84 

foram lançadas no último dia de aula e que não havia mais como recorrer à 85 

professora. Quanto a esta última alegação, o professor Rafael informou que este 86 

questionamento não se justifica, pois o Requerimento Eletrônico pode ser feito em 87 

tempo hábil, independente de o semestre já ter sido fechado. Analisando a 1ª 88 

alegação da discente, a professora Juliana apresentou as avaliações dos alunos 89 

relativas ao segundo semestre de 2015 e informou ao Colegiado como faz o 90 

lançamento das notas no CONTAC. Informou também que faz revisão das provas 91 

em sala de aula e que lança em planilhas do Excel todas as notas das provas e os 92 

pontos extras distribuídos pela participação em aula. O Colegiado informou à 93 

professora Juliana que os pontos extras devem ser distribuídos de forma que todos 94 

os alunos tenham a oportunidade de fazer jus a eles, todos devem ter a mesma 95 

chance, independente de competição entre os alunos. A professora Juliana informou 96 

que disponibiliza, inclusive pelo e-mail dos alunos, informações sobre as notas 97 

obtidas nas planilhas do Excel que ela mantém e que lança no Sistema CONTAC a 98 

média e os pontos extras obtidos pelos alunos. O Colegiado orientou à professora 99 

Juliana que ela deve lançar no diário exatamente a nota obtida pelo aluno em cada 100 



 

uma das avaliações. O professor Rafael informou à professora Juliana que irá reabrir 101 

os diários da UC Microbiologia relativos ao segundo semestre de 2015 e que esta 102 

deverá corrigir o lançamento das notas das avaliações nos diários. A professora 103 

Letícia se prontificou a orientar a professora Juliana nesta correção das notas 104 

lançadas nos diários. O professor Rafael ficou de comunicar à discente Bianca 105 

Oliveira que o prazo de 48 horas para recorrer das notas das avaliações foi perdido 106 

e que quanto às avaliações, que o Colegiado comprovou que foram feitas todas as 107 

avaliações previstas no Plano de Ensino e que o erro está no lançamento das notas 108 

no Sistema CONTAC e que isto será corrigido. Finalizado este ponto a professora 109 

Juliana deixou a reunião. No ponto destinado a outros assuntos, o professor Rafael 110 

informou ao colegiado que se os membros entenderem que há a necessidade de 111 

fazer um novo fórum com os professores que ministram aulas no curso para a 112 

discussão da proposta do novo PPC, que a realização deste deve ser agilizada. 113 

Encerrada a pauta, a reunião encerrou-se às dezessete horas e cinqüenta e quatro 114 

minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata 115 

que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos 116 

presentes.assinada.Divinópolis,trinta.e.um.de.maio.de.dois.mil.e.dezesseis._______117 
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