
 

 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE 2 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois 3 

mil e dezesseis, às quinze horas e trinta e quatro minutos, reuniram-se os membros do 4 

Colegiado do Curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida 5 

pelo professor Rafael César Russo Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação da 6 

ata da 42ª reunião extraordinária; 2) Análise da proposta de reposição de aulas da 7 

Professora Juliana Teixeira de Magalhães caso obtenha licença para capacitação de agosto 8 

a outubro/2016; 3) Discussão do novo PPC do curso de Bioquímica. Estiveram presentes na 9 

reunião os professores Rafael César Russo Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, Gustavo 10 

Henrique Ribeiro Viana, Helder Magno Silva Valadares e Maria Emília Soares Martins dos 11 

Santos e a representante discente Gabriele Moreira Guimarães. Também estiveram 12 

presentes como convidados, para participar do ponto 3 da pauta os membros do NDE do 13 

curso de Bioquímica, professores Fábio Vieira dos Santos, Telma Porcina Vilas Boas Dias e 14 

Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos. Estiveram presentes ainda, como ouvintes a 15 

professora substituta e egressa do curso de Bioquímica, Fernanda Maria Policarpo Tonelli e 16 

as representantes do Centro Acadêmico do Curso de Bioquímica Camila de Souza Barbosa 17 

e Lohanna de Souza França Moreira de Oliveira. Dando início à reunião, o professor Rafael 18 

agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de mais quatro pontos de pauta: 4) 19 

Análise da aprovação Ad referendum de mais uma UC optativa pelo GAD Tecnológica; 5) 20 

Definição da data da terceira etapa de inscrição periódica do curso de Bioquímica no 2º 21 

semestre de 2016;  6) Análise de Requerimentos recebidos de discentes; 7) Definição da 22 

Comissão e das datas para realização de eleição para membro do Colegiado (vaga do 23 

professor Helder, cujo mandato vence em 21/08/2016). O professor Rafael solicitou ainda 24 

que se aprovada a inclusão destes pontos, que os itens incluídos sejam analisados logo 25 

após o item 1, por serem menos extensos e complexos, sendo analisados na seguinte 26 

ordem: 1,4,5,6,7,2 e 3. A inclusão destes pontos de pauta e a alteração da ordem foi 27 

aprovada por todos os presentes. No ponto 1 a ata da 42ª reunião extraordinária foi 28 

aprovada e assinada por todos os presentes. Passando ao ponto 4, o professor Rafael 29 

informou ao Colegiado que após a aprovação do horário para o segundo semestre de 2016, 30 

no dia 07 de junho de 2016, o GAD Tecnológica solicitou a criação de mais uma Unidade 31 

Curricular optativa a ser oferecida aos alunos do curso de Bioquímica: - Bioquímica de 32 

Plantas, 30 vagas, oferecida pela professora Vanessa Cristina Stein, nas segundas-feiras 33 

de 13:15 às 15:05h, prerrequisitos: Biologia Celular e Genética. O presidente deste 34 

Colegiado aprovou Ad Referendum, em 08/06/2016, o oferecimento de mais esta UC. O 35 

Colegiado aprovou por unanimidade a decisão tomada, ratificando este Ad 36 

Referendum. Passando ao ponto 5, o professor Rafael informou a todos sobre a 37 

necessidade de definição da data da terceira etapa de inscrição periódica para o segundo 38 

semestre de 2016. O Colegiado decidiu que a terceira etapa para o curso de 39 

Bioquímica será apenas no dia 1º de agosto de 2016, primeiro dia de aula conforme o 40 

Calendário Acadêmico UFSJ -2016 – Graduação, no horário definido pelo Atendimento 41 

das Coordenadorias de Curso. Passando ao ponto 6, o professor Rafael apresentou ao 42 

Colegiado os Requerimentos recebidos de discentes, que após analisados receberam as 43 

seguintes decisões: Requerimento nº 18.694/2016, de 09/06/2016, de Gilvânia Aparecida 44 

Rabelo Cordeiro, matrícula: 11.515.0087, solicitando a equivalência da UC Fitoquímica, 45 

cursada no curso de Farmácia para a UC Fitoquímica e Plantas Medicinais do Curso de 46 

Bioquímica. O colegiado decidiu encaminhar aos docentes responsáveis pela UC para 47 

análise e após sua decisão que o requerimento seja enviado à DICON com o parecer. 48 

Requerimento nº 18.702/2016, de 09/06/2016, de Diogo Oliveira Duarte, matrícula: 49 

09.515.0104, solicitando a equivalência da UC Histologia e Embriologia, cursada no curso 50 

de Farmácia para a UC Histologia e Embriologia do Curso de Bioquímica. O colegiado 51 

decidiu encaminhar aos docentes responsáveis pela UC para análise e após sua 52 

decisão que o requerimento seja enviado à DICON com o parecer. No ponto 7, o 53 

Colegiado definiu a comissão eleitoral, que será composta pelos professores Letícia 54 

Fernandes de Oliveira, Gustavo Henrique Ribeiro Viana  e Maria Emília Soares Martins 55 



 

 

dos Santos sobre a presidência da primeira. O Colegiado definiu ainda que o edital 56 

deverá ser divulgado no dia 15/08/2016; que as inscrições deverão ocorrer nos dias 57 

15, 16 e 17/08/2016 e que a eleição deve ocorrer no dia 25/08/2016. Passando ao ponto 58 

2, o Professor Rafael leu para o Colegiado a documentação recebida  em 03/06/2016, por 59 

e-mail da professora Juliana Teixeira de Magalhães, a seguir transcrita: “MEMO Nº 60 

01/2016/UFSJ/CCO/Licença capacitação profa. Juliana Magalhães. Divinópolis, 22 de maio 61 

de 2016. Prezado coordenador do curso. Fui aceita em uma instituição renomada 62 

(Universidade Laval em Quebéc no Canadá) para realizar um estágio de aperfeiçoamento 63 

em minha área de atuação (anexo 1 – carta de aceite). Esta excelente oportunidade 64 

contribuirá significativamente para meu currículo e minhas pesquisas, possibilitando 65 

possíveis parcerias de trabalho. Desta forma, aproveitando a importante oportunidade 66 

profissional e seguindo a lei 8.112/90, seção VI, art. 87, que nos dá o direito de solicitar a 67 

cada 5 anos 3 meses de licença capacitação, gostaria de no segundo semestre de 2016 me 68 

ausentar da Instituição por 3 meses, início por volta de 21 de agosto e término em 20 de 69 

novembro, para realizar esta capacitação. Dia 01 de abril de 2016 foi realizada uma reunião 70 

do GAD Parasitologia/ Microbiologia e Imunologia, em que dei ciência ao grupo desta 71 

solicitação. No entanto, o GAD informa não possuir condições de assumir meus encargos 72 

didáticos durante meu afastamento (anexo 2 – carta do GAD). Neste sentido, sabendo da 73 

importância desta capacitação, a excelente oportunidade para minha vida profissional e a 74 

possibilidade de ajudar no processo de internacionalização da universidade, sabendo 75 

também que não pode haver prejuízo aos alunos, eu me comprometo a dar as aulas da 76 

disciplina sob minha responsabilidade, de forma que todo o conteúdo da disciplina seja 77 

ministrado aos alunos. Entendo que o programa proposto não é o ideal, mas dentro das 78 

possibilidades e considerando a importante prerrogativa, reforço que é um fato pontual que 79 

não justifica a contratação de um professor substituto e que ocorrerá em somente um 80 

semestre. Assim, ambas as partes não ficarão prejudicadas. O cronograma de aulas segue 81 

em anexo (anexo 3). O portal didático será usado para realização de atividades e avaliações 82 

como vídeos, artigos, textos e leituras de capítulos de livros, atividades nos fóruns com 83 

leitura e discussão de determinado tema. O plano de ensino para o próximo semestre 84 

constará as informações, bem como as datas de todas as aulas que necessitarem 85 

reposição. O sistema de avaliação constará de avaliação presencial e no portal didático. 86 

Sendo assim, seguem minhas propostas: 1. O conteúdo teórico da disciplina Microbiologia 87 

para os cursos de Farmácia e Bioquímica são praticamente iguais, com mesma carga 88 

horária. Neste sentido, gostaria de solicitar para o próximo semestre a abertura de somente 89 

uma turma teórica  que englobaria os discentes dos dois cursos. A média de alunos que tive 90 

nos dois últimos semestres (1-2015 e 2-2015) foi 67, sendo em torno de 36 alunos para o 91 

curso de Bioquímica e 32 para o curso de Farmácia. Neste semestre, houve uma demanda 92 

maior de alunos da Farmácia. Salas do bloco A comportam até 65 carteiras. 2. Gostaria que 93 

fossem mantidos os horários das aulas práticas de Microbiologia do curso (quinta à tarde). 94 

Os horários das teóricas seriam modificados, ao invés de quarta de 10:00 às 12:00 ser às 95 

quartas de 15:15 às 17:00, pois é um horário que os alunos possuem livre. 3. Dentro do 96 

horário e cronograma normal do aluno do 4º período, as sextas e segundas à tarde são 97 

livres. Então, estes horários poderiam ser usados para reposição das aulas práticas. A 98 

convite, um professor da UEMG/Unidade Divinópolis com formação em Microbiologia e que 99 

possui projetos de pesquisa e extensão com qualidade de água poderá colaborar com duas 100 

aulas práticas (4h) ministrando o conteúdo prático: análise de água. Outro profissional que 101 

trabalha com antibióticos e bactérias resistentes em um hospital da cidade poderá colaborar 102 

e ministrar uma aula teórica referente a este assunto (2h). O prof. Daniel Bonoto e a profa. 103 

Beatriz Ferreira também poderão colaborar aplicando em sala de aula atividades que 104 

deixarei prontas. Duas visitas técnicas serão realizadas em duas empresas da região: Fitedi, 105 

em Divinópolis, que possui uma mini-estação de tratamento de água residual e Inova 106 

Biotecnologia, em Juatuba, que trabalha com vacinas. Estas visitas reforçam os conteúdos 107 

abordados na disciplina, como biofilmes, diversidade microbiana, metabolismo microbiano, 108 

genética microbiana, além de mostrar aos alunos a aplicação dos conceitos teóricos da 109 

microbiologia no nosso cotidiano. Estas visitas irão ocorrer em conjunto com a disciplina de 110 



 

 

Processos Bioquímicos e Microbiológicos Industriais, cujo professor responsável é o Daniel 111 

Bonoto e terão uma carga horária de cerca de 4h por visita. Me coloco à disposição para 112 

quaisquer esclarecimentos e estou aberta a sugestões que possam ocorrer durante as 113 

discussões. Atenciosamente,” Os documentos foram rubricados pela professora Juliana 114 

após impressos pela coordenadoria do curso de Bioquímica. O professor Rafael informou 115 

que o Colegiado do curso de Farmácia não aprovou a solicitação da professora Juliana de 116 

ministrar as aulas dos dois cursos de forma unificada. Desta forma, as aulas do curso de 117 

Bioquímica permanecerão nos mesmos horários do semestre em curso. Após análise da 118 

documentação, o Colegiado decidiu aprovar o cronograma de reposição de aulas e 119 

avaliações recebido por e-mail em 03/06/2016, datado de 22 de maio de 2016. 120 

Passando ao ponto 3, o professor Rafael informou  a todos que convidou os Membros do 121 

Núcleo Docente Estruturante – NDE deste curso para dirimir as dúvidas que o Colegiado 122 

possa ter e que convidou também dois representantes do Centro Acadêmico para a 123 

apresentação da proposta do novo PPC do curso de Bioquímica. O professor Rafael então 124 

iniciou uma apresentação detalhada para todos os presentes, explicando e mostrando as 125 

justificativas para as alterações propostas em relação ao PPC vigente. Os membros do NDE 126 

também elucidaram as dúvidas do Colegiado sobre os critérios adotados. O professor 127 

Rafael esclareceu a todos que as propostas serão recebidas e analisadas na Assembleia a 128 

ser realizada em 20/06/2016 com todos os docentes que ministram aulas no curso de 129 

Bioquímica, mas que cabe ao NDE propor o novo PPC e cabe ao Colegiado aprová-lo e 130 

encaminhar para aprovação nas instâncias superiores. Finalizada a pauta, no ponto 131 

destinado a outros assuntos, o professor Rafael informou a todos sobre a necessidade da 132 

realização de uma reunião extraordinária para aprovação das solicitações de bolsas de 133 

monitoria, conforme o Edital 002/2016/UFSJ/PROEN e o colegiado definiu a data de 134 

28/06/2016, às 15:30h para esta reunião extraordinária. Encerrada a pauta, o Colegiado 135 

definiu a data da próxima reunião ordinária, que deverá ocorrer no dia cinco de julho de 136 

dois mil e dezesseis, às treze horas e quinze minutos. A reunião encerrou-se às dezoito 137 

horas. Nada mais havendo a tratar, eu Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata, que 138 

depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, quatorze 139 

de.junho.de.dois.mil.e.dezesseis._______________________________________________140 
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