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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA
 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO Nº 5 / 2020 - COBIQ (12.38) 
 
Nº do Protocolo: 23122.008263/2020-38

Divinópolis-MG, 25 de junho de 2020.

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Esta reunião extraordinária foi
realizada atendendo ao disposto na Instrução Normativa Nº 19, de 12 de março de
2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19), especialmente ao previsto em seu artigo 5º
sobre Eventos e reuniões: “Art. 5º Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC
deverão reavaliar criteriosamente a necessidade de realização de eventos e reuniões
com elevado número de participantes enquanto perdurar o estado de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único: Para cumprimento do disposto no caput, o órgão ou entidade
avaliará a possibilidade de adiamento ou de realização do evento ou da reunião por
meio de videoconferência ou de outro meio eletrônico”. Ao décimo sétimo dia do mês
de março do ano de dois mil e vinte, a partir das dez horas, compareceram os
membros do Colegiado do Curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona
Lindu/UFSJ para a assinatura dos documentos necessários para o envio da proposta
abaixo descrita, atendendo à recomendação do Ministério da Saúde para evitar
aglomeração de pessoas em virtude da pandemia de COVID-19. Nesta ocasião, de
forma excepcional e com a prévia anuência de todos os membros deste
colegiado, a professora Telma Porcina Vilas Boas Dias, presidiu a reunião de forma
remota, via e-mail, para cumprir a seguinte pauta única: Análise da proposta para
adesão ao Edital UFSJ/PROEN 003/2020 de apoio à realização de Semanas
Acadêmicas - 2020. Participaram desta reunião os professores Telma Porcina Villas
Boas Dias, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos, Fábio Vieira dos Santos,
Gisele Cristina Rabelo Silva e Letícia Fernandes de Oliveira e a representante discente
Isabela Bréscia Soares de Souza. Dando início à reunião, a professora Telma enviou
e-mail a todos os membros deste colegiado solicitando a sua resposta clara aos dois
questionamentos: 1: Concordância ou não para que a reunião fosse realizada à
distância por motivo de prevenção ao COVID-19; 2: Concordância ou não com a
realização da X Jornada Acadêmica de Bioquímica. Todos os membros se
manifestaram expressamente de acordo com os dois pontos acima e o colegiado
decidiu aprovar a realização da X Jornada Acadêmica de Bioquímica nos
moldes apresentados pela coordenadora da proposta, professora Débora de
Oliveira Lopes: Período de realização: 19/10/2020 a 23/10/2020; Número previsto de
participantes: 120 (cento e vinte); Público-alvo: Estudantes de Bioquímica e cursos
afins; Espaço Físico/ Infraestrutura: Auditório do Bloco C, hall do bloco D e hall do
bloco A da UFSJ campus Centro-Oeste Dona Lindu. Observações: O Auditório do bloco
C será reservado para os dias 19, 20, 22 e 23 de outubro devido ao fato de que os
minicursos serão ministrados no dia 21/10/2020 nas salas do bloco A. Declarada
encerrada a reunião, todos os membros do colegiado compareceram na recepção das
coordenadorias de cursos, sala 205 do bloco D, para um a um assinarem o Anexo III
do Edital acima referido: Declaração de aprovação pelo colegiado do curso de
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Bioquímica. Nada mais havendo a declarar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a presente
ata, que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos participantes assinada.
Divinópolis, dezessete de março de dois mil e vinte. ASSINATURA DOS
PARTICIPANTES: Telma Porcina Vilas Boas Dias, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira
dos Santos, Fábio Vieira dos Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva, Letícia Fernandes de
Oliveira, Isabela Bréscia Soares de Souza, Isabel Cristina Faria.
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