
ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO1

CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao vigésimo quarto dia do mês3

de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e nove minutos, reuniram-se4

os membros do Colegiado do Curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona5

Lindu/UFSJ, presidida pela professora Telma Porcina Vilas Boas Dias, para cumprir a6

seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 98ª reunião ordinária, de 03 de maio de 2019; 2)7

Análise da solicitação de trancamento de matrícula em 2019/1 da discente Milene Pires8

Gomes; 3) Outros assuntos. Estiveram presentes na reunião os professores Telma9

Porcina Villas Boas Dias, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos, Fábio Vieira10

dos Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva e Letícia Fernandes de Oliveira e a11

representante discente Bárbara Isabelly Sousa Assunção. Dando início à reunião, a12

professora Telma agradeceu a presença de todos e informou que ao enviar a13

convocação, a assistente da coordenação se esqueceu de informar o principal motivo14

desta reunião, que deverá constar como ponto 3 desta pauta: 3) Aprovação da proposta15

de horário para o semestre 2019/2. A professora Telma apresentou também ao16

colegiado o pedido de inclusão de pauta apresentada pela professora Gisele: 4)17

Solicitação de emissão de Portaria de Nomeação da Comissão Organizadora da IX18

Jornada Acadêmica de Bioquímica; e o e-mail recebido do professor Helder Magno Silva19

Valadares: 5) Solicitação de alteração da modulação aluno/ aulas práticas para a UC20

Tecnologia em Vacinas e Terapia Gênica. O colegiado aprovou a inclusão de mais estes21

três pontos de pauta. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 98ª reunião ordinária foi22

aprovada e assinada por todos os presentes. No ponto 2, a professora Telma23

apresentou para análise a solicitação de trancamento de matrícula em 2019/1 e os24

documentos enviados pela discente Milene Pires Gomes, matrícula nº 17.515.0051 para25

apreciação pelo colegiado. Após análise da documentação o colegiado decidiu deferir26

esta solicitação, em virtude da motivação apresentada pela discente. Os comprovantes27

recebidos serão encaminhados à DICON/CCO para acompanhamento e arquivo. No28

ponto 3, a professora Telma apresentou a proposta de horário para o semestre 2019/2,29

cujos horários das unidades curriculares obrigatórias foram mantidos em relação ao30

atual semestre. As mudanças sofridas no horário foram solicitadas pelas docentes31

responsáveis pelas seguintes UC’s: - Bioquímica de Carboidratos, do 3º período,32

passará de quarta-feira de 15:15 às 17:05h para quarta-feira de 10:00 às 11:50h,33

solicitado pela professora Vanessa Cristina Stein; - Bioquímica Metabólica, do 4º34

período, passará de terça-feira de 08:55 às 11:50h para terça-feira de 13:15 às 16:10h e35

de quarta-feira de 08:00 às 09:50h para quarta-feira de 15:15 às 17:05h, solicitado pela36

professora Nayara Delgado André Bortoleto, com a ciência do líder do GAD e dos37

docentes responsáveis pela UC Bioquímica Celular, que passará de terça-feira das38

13:15 às 17:05h para terça-feira de 08:00 às 11:50h. O Colegiado aprovou a proposta39

de horário para o semestre 2019/2. Em seguida a professora Telma informou ao40

Colegiado as Unidades Curriculares optativas propostas pelos GAD’s a serem ofertadas41

no Curso de Bioquímica no 2º semestre letivo de 2019 e aprovou as seguintes: -42

Introdução à Inovação Tecnológica: Da ideia ao produto, 20 vagas, oferecida pelos43

professores Alexsandro Sobreira Galdino e Mariana Campos da Paz Lopes Galdino,44

quinta-feira de 13:15 às 16:10h; - Propriedade Intelectual Busca e Redação de45

Patentes, 20 vagas, oferecida pelo professor Alexsandro Sobreira Galdino, sexta-feira46

de 14:10 às 16:10h; - Introdução à Nanobiotecnologia, 20 vagas, oferecida pela47

professora Mariana Campos da Paz Lopes Galdino, segunda-feira de 16:10 às 18:00h e48

quarta-feira de 16:10 às 18:00h; - Farmacologia Básica, 10 vagas, oferecida pela49

professora Gláucia Maria Lopes Reis, segunda-feira de 08:55 às 11:50h e de 14:10 às50

16:10h; - Bromatologia e Análises de Alimentos, 10 vagas, oferecida pelas51

professoras Telma Porcina Vilas Boas Dias, Gisele Cristina Rabelo Silva e Letícia52



Fernandes Oliveira, quinta-feira de 13:15 às 17:05h; - Microbiologia Clínica, 05 vagas,53

oferecida pela professora Magna Cristina de Paiva, quarta-feira de 08:00 às 11:50h; -54

Toxicologia, 05 vagas, oferecida pela professora Farah Maria Drumond Chequer55

Baldoni, terça-feira de 14:10 às 17:05h; - Análises Toxicológicas, 05 vagas, oferecida56

pela professora Farah Maria Drumond Chequer Baldoni, quinta-feira de 08:00 às 09:50 e57

de 13:15 às 15:05h; - Hematologia Clínica, 05 vagas, oferecida pela professora58

Danyelle Romana Alves Rios, terça-feira de 08:00 às 10:55 e quinta-feira de 10:00 às59

11:50h; - Bioquímica Clínica, 05 vagas, oferecida pela professora Caroline Pereira60

Domingueti, terça-feira de 13:15 às 16:10 e quarta-feira de 10:00 às 11:50h; - Síntese61

de Evidência no Contexto Científico, 05 vagas, oferecida pela professora Gylce Eloisa62

Cabreira Panitz Cruz, oferecimento compacto de 17/09 a 26/11/19, terça-feira de 16:1063

às 18:55h. O Colegiado aprovou como eletivas o oferecimento das Unidades64

Curriculares: - Felicidade, 15 vagas, oferecida pelos professores Paulo Afonso65

Granjeiro, Daniel Bonoto Gonçalves, Alexandre Silva e Richardson Miranda, terça-feira,66

de 17:05 às 18:00h; - A Dimensão do Cuidado ao Idoso, 05 vagas, oferecida pela67

professora Gylce Eloisa Cabreira Panitz Cruz, oferecimento compacto de 18/09 a68

27/11/19, quarta-feira de 16:10 às 18:55h. O Colegiado definiu também a data para a69

terceira etapa de inscrição periódica do curso de Bioquímica (presencial), que será70

no dia 07/08/2019. Passando ao ponto 4, a professora Telma passou a palavra para a71

professora Gisele, que informou ter sido procurada pela Comissão Organizadora da IX72

Jornada Acadêmica de Bioquímica para requerer que o colegiado solicite à Diretoria do73

CCO a emissão de Portaria de Nomeação desta Comissão. O Colegiado teve ciência74

dos nomes dos organizadores da IX Jornada Acadêmica de Bioquímica e decidiu75

solicitar a emissão de Portaria de Nomeação da Comissão, com os seguintes dados:76

“Comissão organizadora: Professor Fernando Pilla Varotti (presidente); Discente Gabriel77

Souza Amorim (vice-presidente); professora Gisele Cristina Rabelo Silva; professora78

Telma Porcina Vilas Boas Dias; Discentes: Anelise Gonçalves Marino; Bárbara Isabelly79

Sousa Assunção; Ellen Oliveira Del Puerto; Graziele Joice Roberta de Souza; Jonathan80

Guilherme Lucas dos Santos; Lucas Roberto da Silva; Maria Mariana Oliveira Santos;81

Priscilla Silva Campos. IX Jornada Acadêmica de Bioquímica: Desafio e soluções para o82

desenvolvimento sustentável, que será realizada de 21 a 25 de outubro de 2019.83

Período de atuação da Comissão: De 27 de maio a 31 de outubro de 2019.” Passando84

ao ponto 5, a professora Telma informou sobre o e-mail recebido do professor Helder85

Magno Silva Valadares solicitando a alteração da modulação aluno/ aulas práticas para86

a UC Tecnologia em Vacinas e Terapia Gênica, passando de 25 para 20 alunos por87

subturma. O colegiado decidiu acatar esta solicitação e atualizar o conteúdo da sua88

Norma nº 011, publicando nova Norma a receber o número de ordem correspondente.89

Encerrada a pauta, O Colegiado definiu a data da próxima reunião ordinária, que90

deverá ocorrer no dia dezessete de junho de dois mil e dezenove, às oito horas. A91

reunião encerrou-se às quinze horas e dois minutos. Nada mais havendo a tratar, eu,92

Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata, que depois de lida, se aprovada, será por93

mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, vinte e quatro de maio de dois mil e94

dezenove.______________________________________________________________95

Telma Porcina Vilas Boas Dias___________________________________________96
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Gisele Cristina Rabelo Silva________________________________________________99

Letícia Fernandes de Oliveira_______________________________________________100

Bárbara Isabelelly Sousa Assunção__________________________________________101
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