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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 63 / 2021 - COBIQ (12.38) 
 
Nº do Protocolo: 23122.010884/2021-62

Divinópolis-MG, 12 de abril de 2021.

ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao décimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e
vinte e um, às nove horas e dezesseis minutos, reuniram-se os membros do colegiado do curso
de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, de forma remota, utilizando o link de
acesso: "meet.google.com/onw-kyav-jtk" conforme autorizado pela Portaria nº
010/UFSJ/PROEN, de 03 de junho de 2020 em seu artigo 2º, inciso 2.14. Esta reunião foi
presidida pela professora Telma Porcina Vilas Boas Dias, para cumprir a seguinte pauta: 1)
Aprovação da ata da 116ª reunião ordinária, de 23 de março de 2021; 2) Análise das solicitações
de bolsas de Monitoria para 2021/01 - Remoto em atendimento ao Edital UFSJ/PROEN/SEACA
004/2021, de 31 de março de 2021. Estiveram conectados por via remota a esta reunião os
professores Telma Porcina Vilas Boas Dias, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos, Fábio
Vieira dos Santos, Luiz Guilherme Machado de Macedo e Nayara Delgado André Bortoleto, a
representante discente Isabela Bréscia Soares de Souza e a assistente da coordenação Isabel
Cristina Faria. Dando início à reunião a professora Telma agradeceu a presença de todos e
informou que a realização desta reunião extraordinária foi necessária em virtude do prazo para o
envio à SEACA/ PROEN das solicitações de bolsas de monitoria para o curso de Bioquímica em
2021/01 Remoto ser em poucos dias e deve conter a ata desta reunião já aprovada e assinada
pelos membros do colegiado. A próxima reunião ordinária agendada para o dia 15 de abril de
2021 já está com uma pauta muito extensa e não haveria tempo hábil para a confecção da ata e
os devidos encaminhamentos de todos os pontos. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 116ª
reunião ordinária foi aprovada por todos os membros conectados. A professora Telma
ressaltou que esta ata será registrada no SIPAC e os membros docentes deste colegiado poderão
fazer a assinatura eletrônica via sistema e a assinatura pela representante discente será da forma
tradicional, na ata impressa, somente após o restabelecimento das atividades presenciais na
UFSJ. Passando ao ponto 2, a professora Telma apresentou a relação das solicitações de bolsas
de monitoria recebidas, totalizando 24 (vinte e quatro) bolsas, para 24 (vinte e quatro) unidades
curriculares. O colegiado, levando em consideração o Edital UFSJ/PROEN/SEACA 004/2021, de
31 de março de 2021 - Programa de Monitoria 2021-1 e a Norma nº 012/2013 de 1º de julho de
2013 deste colegiado, que prevê em seu "Art. 2º - Se houver demanda maior que o número de
bolsas destinadas ao curso de Bioquímica, a distribuição será por ordem decrescente da média
de reprovação nos três últimos semestres letivos.", analisou os índices de reprovação dos três
últimos semestres letivos presenciais (2019/02, 2019/01 e 2018/02). Não foram considerados os
índices de retenção relativos aos períodos remotos em virtude da possibilidade de exclusão de
UC's pelos discentes até o último dia do período letivo, o que causa impacto nos indicadores de
retenção. O colegiado classificou as solicitações recebidas na seguinte ordem: 1ª:
Introdução ao Cálculo - PE, 01 (uma) bolsa; 2ª: Cálculo I - PE , 01 (uma) bolsa; 3ª: Química
Fundamental - PE, 01 (uma) bolsa; 4ª: Química Fundamental Experimental - PE, 01 (uma)
bolsa; 5ª: Cálculo II - PE, 01 (uma) bolsa; 6ª: Física - PE, 01 (uma) bolsa; 7ª: Estatística - PE,
01 (uma) bolsa; 8ª: Morfologia II - PE, 01 (uma) bolsa; 9ª: Biologia Molecular - PE, 01 (uma)
bolsa; 10ª: Bioquímica de Proteínas - PE, 01 (uma) bolsa; 11ª: Química Analítica I - PE, 01
(uma) bolsa; 12ª: Química Analítica Experimental I - PE, 01 (uma) bolsa; 13ª: Físico-química I
- PE, 01 (uma) bolsa; 14ª: Fenômenos de Transporte I - PE, 01 (uma) bolsa; 15ª: Físico-
química II - PE, 01 (uma) bolsa; 16ª: Fenômenos de Transporte II - PE, 01 (uma) bolsa; 17ª:
Anatomia Humana - PE, 01 (uma) bolsa; 18ª: Microbiologia - PE, 01 (uma) bolsa; 19ª:
Bioquímica Metabólica - PE, 01 (uma) bolsa; 20ª: Fundamentos de Fisiologia Humana - PE,
01 (uma) bolsa; 21ª: Química Analítica II - PE, 01 (uma) bolsa; 22ª: Gestão empreendedora -
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PE, 01 (uma) bolsa; 23ª: Desenho Técnico - PE, 01 (uma) bolsa; 24ª: Bromatologia e Análise
de Alimentos - PE, 01 (uma) bolsa. Total de bolsas solicitadas: 24 (vinte e quatro) bolsas. A
professora Telma ressaltou que com a alteração do PPC do curso, que entrou em vigor a partir do
semestre 2020/1, algumas disciplinas tiveram o nome e/ ou o conteúdo modificados e nestes
casos foram considerados os índices de retenção das disciplinas correlatas anteriormente
ofertadas. Informou também que deve ser considerado o fato que as disciplinas a serem
ofertadas em 2021/01 Remoto são equivalentes às disciplinas constantes do PPC do curso
(obrigatórias ou optativas) e algumas podem ter sofrido ligeiras alterações nos seus nomes,
sendo porém, facilmente identificáveis. A professora Telma informou a todos que como será
necessário o envio de cópia desta ata assinada juntamente com os documentos para
solicitação das bolsas de monitoria, os membros docentes deste Colegiado deverão fazer
a assinatura eletrônica no SIPAC assim que esta ata for cadastrada no sistema e a
assinatura pela representante discente será da forma tradicional, na ata impressa, somente
após o restabelecimento das atividades presenciais na UFSJ. Encerrada a pauta, o
Colegiado confirmou a data já definida para a próxima reunião ordinária que deverá ocorrer
no dia quinze de abril de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta minutos por via
remota, em link a ser enviado anteriormente à sua realização. A reunião encerrou-se às nove
horas e trinta e dois minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a
presente ata, que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos demais assinada.
Divinópolis, doze de abril de dois mil e vinte e um. ASSINATURA DOS PARTICIPANTES: Telma
Porcina Vilas Boas Dias, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos, Fábio Vieira dos Santos,
Luiz Guilherme Machado de Macedo, Nayara Delgado André Bortoleto, Isabela Bréscia Soares
de Sousa, Isabel Cristina Faria.
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