
 

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA 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 décimo quinto 3 

dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e vinte 4 

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

Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pela professora Letícia Fernandes de 6 

Oliveira, para cumprir a seguinte pauta: 1) Análise de reclamação de alunos sobre a 7 

UC Microbiologia referente ao 2º semestre letivo de 2016. Estiveram presentes na 8 

reunião os professores Letícia Fernandes de Oliveira, Fábio Vieira dos Santos, 9 

Gisele Cristina Rabelo Silva e Telma Porcina Villas Boas Dias e o representante 10 

discente Felipe Máximo Munayer. O professor Rafael César Russo Chagas justificou 11 

a sua ausência devido a questões de saúde na família. O Colegiado acatou a sua 12 

justificativa. Também esteve presente como convidada a professora Juliana Teixeira 13 

de Magalhães, que deixou a reunião após a análise do ponto relativo à UC 14 

Microbiologia. Dando início à reunião, a professora Letícia agradeceu a presença de 15 

todos e apresentou os pontos que chegaram à coordenação após o envio da 16 

convocação para que o Colegiado decidisse sobre a sua inclusão e a inversão dos 17 

pontos da pauta, ficando na seguinte ordem: 1) Aprovação da Ata da 76ª reunião 18 

ordinária, de 13/02/2017; 2) Análise de reclamação de alunos sobre a UC 19 

Microbiologia referente ao 2º semestre letivo de 2016; 3) Análise de Requerimento 20 

de aluna. O colegiado aprovou a inclusão e a inversão dos pontos como descrito 21 

acima. No ponto 1 a ata da 76ª reunião ordinária foi aprovada e assinada por todos 22 

os presentes. Passando ao ponto 2, a professora Letícia informou à professora 23 

Juliana sobre os documentos e as informações recebidas dos alunos Bruno Marques 24 

Silva e Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves expondo alguns problemas apresentados 25 

na UC Microbiologia em 2016/2, dentre eles o suposto fato de que foram cobradas 26 

em avaliação questões relativas a artigo divulgado apenas na véspera da avaliação. 27 

A professora Letícia informou que o colegiado convidou a professora Juliana para 28 

saber se foi realmente cobrado o citado artigo na avaliação e quais questões da 29 

avaliação foram baseadas no artigo. A professora Juliana informou ao colegiado 30 

sobre os conteúdos ministrados e as suas datas. Esclareceu que os referidos artigos 31 

são um total de sete, com de uma a três páginas cada, apresentando baixo grau de 32 

dificuldade e que dos sete, apenas um trata-se realmente de um artigo científico, 33 

sendo os demais reportagens e não artigos científicos propriamente ditos. A 34 

professora Juliana informou ainda que em cumprimento ao plano de ensino 35 

apresentado e aprovado por este colegiado anteriormente, que previa atividades via 36 

portal didático, os artigos foram postados em 17 e 18 de agosto de 2016. A 37 

professora Juliana apresentou ao colegiado os “prints” da página do portal 38 

mostrando as datas das últimas atualizações (17 e 18 de agosto de 2016), em que 39 

constam os referidos artigos. Informou também que no dia 23 de setembro de 2016, 40 

mesmo já estando licenciada como previsto, enviou e-mail para a turma lembrando 41 

aos alunos que os artigos estavam disponibilizados na página e que no dia 24 de 42 

setembro de 2016 recebeu e-mail dos alunos informando que os artigos não 43 

estavam visíveis e que apenas um deles podia ser acessado. A professora Juliana 44 

informou que no dia 26 de setembro de 2016 enviou os artigos também por e-mail, 45 

mesmo estando licenciada e em outro país, com dificuldades de comunicação. 46 

Informou também que as atividades previstas para os dias 14 e 21 de setembro já 47 

tratavam sobre o assunto dos referidos artigo/ reportagens. Informou ainda que as 48 

questões referentes ao artigo na referida avaliação valiam 1,5 (um vírgula cinco) 49 

pontos, de um total de 10 (dez).  A professora Juliana também esclareceu que tudo 50 



 

já estava previsto nas aulas e que é de responsabilidade dos alunos realizarem as 51 

atividades previstas. Disse também que entende esta situação como abuso por parte 52 

dos alunos em acionar diretamente o colegiado sem antes nem mesmo conversar 53 

com a professora responsável pela Unidade Curricular para esclarecimentos e que 54 

está sempre aberta ao diálogo. A professora Juliana disse que se sentiu 55 

constrangida com a forma que os discentes agiram em relação a este assunto e 56 

solicitou que se registrasse em ata que trata-se de reclamação apenas dos dois 57 

alunos, Bruno Marques Silva e Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves, e não de toda a 58 

turma. Diante dos “prints” da página e dos esclarecimentos apresentados pela 59 

professora Juliana o colegiado entendeu que não houve falha da docente que 60 

pudesse levar a prejuízos didáticos aos alunos. O Colegiado agradeceu a presença 61 

da professora Juliana e informou que a coordenação do curso irá conversar com os 62 

alunos que apresentaram a reclamação sobre os esclarecimentos apresentados pela 63 

professora Juliana. A professora Juliana aproveitou a sua presença nesta reunião 64 

para sanar as suas dúvidas quanto às adequações sugeridas pelo colegiado no 65 

Plano de Ensino da UC Microbiologia para o semestre letivo 2017/1. O colegiado 66 

informou que trata-se de sugestão com o objetivo de se evitar dúvidas sobre os 67 

critérios de avaliação. A professora Juliana acatou a sugestão e ficou de reenviar o 68 

Plano com as adequações para a coordenadoria do curso para publicação. 69 

Encerrado este ponto a professora Juliana deixou a reunião. Passando ao ponto 3, a 70 

professora Letícia apresentou ao Colegiado o Requerimento Eletrônico recebido de 71 

aluna, que após analisado recebeu a seguinte decisão: Requerimento nº 30.812, de 72 

07/02/2017, de Natália Ribeiro Nunes, matrícula: 12.515.0046, solicitando a 73 

equivalência/ aproveitamento de estudos das UC’s “Meio Ambiente e Saúde” e 74 

“Virologia” cursadas no curso de Farmácia como optativas para o curso de 75 

Bioquímica. O Colegiado decidiu aprovar esta solicitação. Encerrada a pauta, O 76 

Colegiado confirmou a data já definida da próxima reunião ordinária, que deverá 77 

ocorrer no dia vinte e dois de março de dois mil e dezessete, às dez horas. A 78 

reunião encerrou-se às quatorze horas. Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel 79 

Cristina Faria, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será por mim e 80 

pelos.presentes.assinada.Divinópolis,quinze.de.fevereiro.de.dois.mil.e.dezessete.___81 
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