
ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO1

COLEGIADO DO CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA2

LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao vigésimo3

oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às doze horas e trinta e4

três minutos, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Bioquímica do5

Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pelo professor Rafael César6

Russo Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da 80ª reunião7

ordinária; 2) Análise das solicitações de bolsas de monitoria para o 2º semestre de8

2017, conforme Edital 003/2017/UFSJ/PROEN; 3) Outros assuntos. Estiveram9

presentes na reunião os professores Rafael César Russo Chagas, Letícia Fernandes10

de Oliveira, Fábio Vieira dos Santos e Telma Porcina Villas Boas Dias e o11

representante discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves. A professora Gisele12

Cristina Rabelo Silva não compareceu por estar em período de férias. Dando início à13

reunião, o professor Rafael agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de14

mais um ponto de pauta, relativo a documento recebido na coordenadoria após o15

envio da convocação: 3) Análise de requerimento de discente. A inclusão deste16

ponto de pauta foi aprovado por todos os presentes. No ponto 1 a ata da 80ª reunião17

ordinária foi aprovada e assinada por todos os presentes. Passando ao ponto 2, o18

professor Rafael apresentou a relação das solicitações de bolsas de monitoria19

recebidas, totalizando 18 (dezoito) bolsas. O Colegiado, levando em consideração o20

Edital 003/2017/UFSJ/PROEN – Programa de Monitoria 02/2017 e a Norma nº21

012/2013 de 1º de julho de 2013 deste Colegiado, que prevê em seu “Art. 2º - Se22

houver demanda maior que o número de bolsas destinadas ao curso de Bioquímica,23

a distribuição será por ordem decrescente da média de reprovação nos três últimos24

semestres letivos.”, analisou os índices de reprovação dos três últimos semestres25

letivos já concluídos, com ênfase no semestre 2016/2 e classificou as solicitações26

recebidas na seguinte ordem: 1ª: Matemática I com índice de reprovação de27

63,68%; 2ª: Física com índice de reprovação de 55,86%; 3ª: Biologia Celular com28

índice de reprovação de 54,05%; 4ª: Química Fundamental com índice de29

reprovação de 46,70%; 5ª: Biologia Molecular com índice de reprovação de30

45,62%; 6ª: Anatomia Humana com índice de reprovação de 43,97%; 7ª:31

Fenômenos de Transporte I com índice de reprovação de 40,60%; 8ª: Química32

Analítica com índice de reprovação de 38,01%; 9ª: Microbiologia com índice de33

reprovação de 33,66%; 10ª: Genética com índice de reprovação de 31,67%; 11ª:34

Matemática II com índice de reprovação de 28,84%; 12ª: Histologia e Embriologia35

com índice de reprovação de 25,01%; 13ª: Bioquímica de Proteínas com índice de36

reprovação de 20,85%; 14ª: Fenômenos de Transporte II com índice de37

reprovação de 16,46%; 15ª: Fitoquímica e Plantas Medicinais com índice de38

reprovação de 15,47%; 16ª: Biotecnologia Vegetal com índice de reprovação de39

10,49%; 17ª: Parasitologia com índice de reprovação de 10,46%; 18ª: Estatística40

Experimental com índice de reprovação de 1,7%. Total de solicitações: 1841

(dezoito) bolsas. O professor Rafael informou a todos que como será necessário o42

envio de cópia desta ata assinada juntamente com os documentos para solicitação43

das bolsas de monitoria, o Colegiado será comunicado pela coordenadoria assim44

que a ata estiver pronta, para que seja assinada por todos os presentes na45

coordenadoria do curso. No ponto 3, o professor Rafael apresentou o46

Requerimento Eletrônico nº 40.554/2017 de 23/06/2017, que originou o Processo47

nº 23122.013621/2017-29 do discente Eduardo Henrique de Paula Ribeiro,48

matrícula nº 10.515.0075 solicitando a prorrogação do prazo de integralização do49

curso por mais 3 (três) semestres letivos. Após análise do processo e deliberação,50



considerando a Resolução nº 004, de 26 de outubro de 1989, o colegiado decidiu51

aprovar a solicitação de prorrogação do prazo de integralização do curso por52

mais 3 (três) semestres letivos. No ponto destinado a outros assuntos, o professor53

Rafael informou a todos sobre as alterações realizadas após a aprovação na última54

reunião ordinária em 23/06/17 do horário para o segundo semestre de 2017. As55

alterações foram solicitadas pelos docentes responsáveis e seguem transcritas: No56

2º período: Química Orgânica II: as aulas de 5ª feira de 10:00 às 11:50h passaram57

para 3ª feira de 10:00 às 11:50h. As aulas de 4ª feira foram mantidas de 10:00 às58

11:50h. Físico-Química I: as aulas de 4ª feira de 15:15 às 17:05h passaram para 5ª59

feira de 15:15 às 17:05h. As aulas ficarão na 3ª e na 5ª feira de 15:15 às 17:05h. 6º60

período: Fisiopatologia: Inversão das aulas práticas de 3ª feira: A subturma B61

passou de 10:00 às 10:55h para 10:55 às 11:50h e a subturma A passou de 10:5562

às 11:50h para 10:00 às 10:55h. Optativa: Bioquímica vegetal: As aulas passaram63

de 6ª feira de 08:00 às 09:50h para 6ª feira de 10:00 às 11:50h. Encerrada a pauta,64

O Colegiado confirmou a data já definida da próxima reunião ordinária, que deverá65

ocorrer no dia onze de agosto de dois mil e dezessete, às treze horas e quinze66

minutos. A reunião encerrou-se às treze horas e dez minutos. Nada mais havendo a67

tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada,68

será.por.mim.e.pelos.presentes.assinada.Divinópolis,vinte.e.oito.de.junho.de.dois.mil.69

e.dezessete._________________________________________________________70
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