
 

 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao segundo dia do mês de setembro 3 

do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta 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) Análise de 6 

Requerimentos de alunos; 2) Aprovação do novo folder de divulgação do curso; 3) 7 

Discussão sobre solicitação de internet a ser disponibilizada nas salas de aula para uso 8 

pelos docentes; 4) Formação da comissão para acompanhar as eleições para coordenador, 9 

vice-coordenador e dois membros do Colegiado cujos mandatos vencem em dezembro de 10 

2016;   5)   Informe:  inscrições   autorizadas  pelo  coordenador  em  10/08/2016;   6)  Outros 11 

assuntos. Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César Russo Chagas, 12 

Letícia Fernandes de Oliveira, Gustavo Henrique Ribeiro Viana e Maria Emília Soares 13 

Martins dos Santos e a representante discente Gabriele Moreira Guimarães. Também 14 

esteve presente, como convidada, enquanto não é publicada a Portaria de Nomeação de 15 

Membro Docente deste Colegiado a professora Gisele Cristina Rabelo Silva, eleita em 16 

25/08/16. Dando início à reunião, o professor Rafael agradeceu a presença de todos e a 17 

pedido da professora Gisele solicitou a inclusão de mais um ponto de pauta: 6) Análise do 18 

Plano de Atividades de Estágio da discente Mara Melo Ferreira. A inclusão deste ponto de 19 

pauta foi aprovada por todos os presentes. Passando ao ponto 1, o professor Rafael 20 

apresentou ao Colegiado os Requerimentos Eletrônicos recebidos de discentes, que após 21 

analisados receberam as seguintes decisões: Requerimento nº 20.655/2016, de 22 

25/07/2016, de André Vinícius Fernandes Ferreira, matrícula: 155150027, solicitando 23 

equivalência da UC Desenho Técnico Mecânico cursada no curso de Aprendizagem 24 

Industrial em Usinagem Mecânica / SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 25 

Departamento Regional de Minas Gerais para a UC Desenho Técnico do Curso de 26 

Bioquímica. Este pedido foi analisado pela docente responsável pela UC, professora Gisele 27 

Cristina Rabelo Silva em 15/08/2016 que apresentou parecer favorável. No entanto, o 28 

Colegiado, após consulta à DICON/CCO, não acatou a análise da docente e indeferiu o 29 

pedido, por não ser possível a equivalência de disciplinas cursadas em cursos 30 

técnicos. As equivalências só são possíveis para disciplinas cursadas em outro curso de 31 

nível superior ou mestrado. Requerimento nº 21.482/2016, de 04/08/2016, de Lucas 32 

Martins Inez, matrícula: 12.515.0033, solicitando equivalência da disciplina Fitoquímica 33 

cursada no curso de Farmácia/ UFSJ para Fitoquímica e Plantas Medicinais do Curso de 34 

Bioquímica. Este pedido foi analisado pela docente responsável pela UC, professora Ana 35 

Hortência Fonseca Castro em 15/08/2016, cujo parecer segue transcrito: Pedido deferido. 36 

Justificativa: “A carga horária da disciplina cursada corresponde (equivale) à carga horária 37 

da disciplina Fitoquímica e Plantas Medicinais, assim como o conteúdo programático.” O 38 

colegiado decidiu acatar esta análise e enviar este requerimento à DICON com o 39 

parecer. Requerimento nº 22.205/2016, de 16/08/2016, de Lídia Anita Alves 40 

Nascimento, matrícula: 11.515.0075, solicitando equivalência de disciplinas cursadas na 41 

Flinders University – South  Australia em Intercâmbio pelo Programa Ciência sem Fronteiras 42 

para o Curso de Bioquímica: Disciplina cursada: Molecular Biology solicita equivalência 43 

para: Biologia Molecular. Disciplina cursada: Medial Virology, Immunology and 44 

Immunopathogenesis solicita equivalência para optativa: Virologia Médica, Imunologia e 45 

Imunopatogênese. Disciplina cursada: Virology solicita equivalência para: Virologia Humana. 46 

Disciplina cursada: Foundations in Microbiologia solicita equivalência para optativa: 47 

Fundamentos em Microbiologia. Este pedido foi analisado pelos docentes responsáveis 48 

pelas UC’s já existentes no currículo do curso de Bioquímica: Disciplina cursada: Virology 49 

solicita equivalência para: Virologia Humana. Analisado pela professora Eliana Maria 50 

Maurício da Rocha em 31/08/2016, cujo parecer segue transcrito: “Meu parecer é contrário 51 

a aceitação como equivalência de disciplina. No entanto, poderá ser aproveitado como 52 

optativa/ eletiva a critério do Colegiado do curso”. Justificativa: “A carga horária da disciplina 53 

Virology cursada pela solicitante em intercâmbio pelo Programa Ciência sem Fronteiras é 54 

inferior (menor que 75 por cento) da carga horária da disciplina Virologia ofertada no CCO/ 55 



 

 

UFSJ. Além disso, não contempla especificamente o estudo dos vírus de importância 56 

humana, tratando-se de um curso de Virologia geral.” O Colegiado decidiu indeferir o 57 

pedido de equivalência, mas aprovar o aproveitamento de estudos desta disciplina 58 

“Virologia” como optativa para o curso de Bioquímica. Disciplina cursada: Molecular 59 

Biology solicita equivalência para: Biologia Molecular. Analisado pelo professor Helder 60 

Magno Silva Valadares em 31/08/2016, cujo parecer segue transcrito: Indeferido. 61 

Justificativa: “Carga horária muito inferior (em torno de vinte por cento) àquela oferecida pela 62 

grade curricular do Curso de Bioquímica. Além disso, há conteúdos que a aluna não cursou 63 

na disciplina que são apresentados na disciplina de Biologia Molecular do Curso de 64 

Bioquímica/ UFSJ.” O colegiado decidiu acatar a decisão do professor e indeferir o 65 

pedido para esta disciplina. Quanto à equivalência das demais disciplinas como optativas 66 

para o curso de Bioquímica: Disciplina cursada: Medial Virology, Immunology and 67 

Immunopathogenesis solicita equivalência para: Virologia Médica, Imunologia e 68 

Imunopatogêse. O colegiado decidiu aprovar o aproveitamento desta disciplina como 69 

optativa para o curso de Bioquímica. Disciplina cursada: Foundations in Microbiologia 70 

solicita equivalência para: Fundamentos em Microbiologia. O colegiado decidiu aprovar o 71 

aproveitamento desta disciplina como optativa para o curso de Bioquímica. Passando 72 

ao ponto 2, o professor Rafael apresentou a proposta do novo folder para divulgação do 73 

curso, elaborado pelo PET Bioquímica. Após análise, o Colegiado solicitou que seja 74 

incluído na primeira página do folder o seguinte: “Maiores informações: 75 

www.ufsj.edu.br/cobqi” aprovando o novo folder com esta inclusão. O colegiado 76 

solicitou ainda que esta decisão seja comunicada à professora Hérica de Lima Santos, 77 

responsável pelo PET Bioquímica. Passando ao ponto 3, o professor Rafael informou sobre 78 

a solicitação da professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro para que o Colegiado 79 

encaminhe pedido ao NTINF/ Câmara de Gestão para que seja disponibilizada internet nas 80 

salas de aula para uso pelos docentes. Após ponderações, o colegiado decidiu 81 

encaminhar memorando à Câmara de Gestão solicitando que todos os pontos de 82 

internet das salas de aula do CCO estejam funcionando para que os professores o 83 

utilizem inclusive para as chamadas. Deve ser anexado a este memorando o e-mail 84 

recebido da DICON/ CCO solicitando especial atenção ao lançamento da freqüência nos 85 

diários. Passando ao ponto 4, o professor Rafael informou sobre o vencimento dos 86 

mandatos do coordenador e vice-coordenadora em 17/12/2016 e sobre os mandatos dos 87 

membros docentes, professor Gustavo e professora Maria Emília em 20/12/2016. Informou 88 

ainda da necessidade do envio dos editais para apreciação do Pró-Reitor de Ensino de 89 

Graduação antes da publicação. O Colegiado definiu então a comissão eleitoral, que será 90 

composta pelos professores Gustavo Henrique Ribeiro Viana, Maria Emília Soares Martins 91 

dos Santos e Gisele Cristina Rabelo Silva, sobre a presidência do primeiro. O Colegiado 92 

definiu ainda que os editais deverão ser divulgados no dia 21 de novembro de 2016, que 93 

as inscrições deverão ocorrer nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2016 e que a 94 

eleição deve ocorrer no dia 02 de dezembro de 2016. Passando ao ponto 5, o professor 95 

Rafael informou que foi necessário autorizar a inscrição na terceira etapa das discentes 96 

abaixo em Estágio Supervisionado, apesar do decidido pelo Colegiado na 71ª reunião 97 

ordinária de 05/08/2016, por ter sido constatado que as Normas que regem o Estágio no 98 

curso de Bioquímica estavam em desacordo com a carga horária de prerrequisito registrada 99 

no CONTAC: Requerimento nº 22 – Priscilla dos Santos Moreira, matrícula nº 12.515.0066 e 100 

Requerimento nº 28 – Ana Flávia Aquino Gonçalves, matrícula nº 12.515.0043. O 101 

Colegiado aprovou esta decisão executiva do coordenador. O professor Rafael informou 102 

ainda que a professora Gisele, responsável pelo Estágio no curso já efetuou as correções 103 

necessárias nas Normas e que os arquivos já foram substituídos na página do curso. 104 

Passando ao ponto 6, o professor Rafael leu o Plano de Atividades do Estágio 105 

Obrigatório proposto pela discente Mara Melo Ferreira, matrícula 11.515.0083 e 106 

apresentado pela professora Gisele. Dados contidos no Plano de Atividades do Estágio: 107 

“Empresa concedente: Kativa Distribuição e Logística Ltda. Área/ Setor de Estágio: 108 

Administração. Descrição das atividades no campo de estágio: Ajuda no planejamento, 109 

orçamento, compras, controle de produção e análise de custo. Acompanha análise, controle 110 



 

 

e modificações de métodos, processos e sistemas na organização. Relacionamento 111 

interpessoal através do contato com clientes internos e externos. Auxílio na promoção de 112 

network do departamento com clientes e fornecedores. Atendimento ao público. Auxílio/ 113 

suporte no processo de atendimento. Auxiliar/ cooperar no atendimento telefônico prestando 114 

informações sobre os serviços da empresa. Levantamento/ identificação/ esclarecimento de 115 

dúvidas dos clientes. Recebimento e direcionamento de clientes. Emissão de relatórios em 116 

geral. Análise de resultados. Elaboração de gráficos. Estudo de regressão. Elaboração de 117 

planilha e documentos para análises gerenciais de controle. Auxiliar no controle de 118 

relatórios. Levantamento e tabulação de dados para composição de projetos 119 

organizacionais. Preparação de apresentações em Power Point. Suporte nos controles 120 

internos visando análise de métricas e otimização de resultados. Elaboração/ 121 

Acompanhamento de relatórios e/ ou cronogramas financeiros de gestão de projetos. 122 

Auxiliar na elaboração de projetos para captação de recurso. Estudos e pesquisas de 123 

mercado. Captar e agendar visitas de consultores em comércio, indústrias para venda de 124 

produtos e prestação de serviços. Auxílio ao departamento de marketing. Atualização do 125 

banco de dados. Reuniões e eventos. Participação em palestras e atividades práticas que 126 

aborda informações sobre a Empresa. Gestão e organização de materiais.” O colegiado 127 

indeferiu o Plano de Estágio acima, por não se enquadrar nas normas de Estágio 128 

Extracurricular e / ou Estágio Obrigatório. Encerrada a pauta, o Colegiado definiu a data 129 

da próxima reunião ordinária, que deverá ocorrer no dia 14 de outubro de dois mil e 130 

dezesseis, às treze horas e trinta minutos. A reunião encerrou-se às quatorze horas e 131 

dezoito minutos. Nada mais havendo a tratar, eu Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata, 132 

que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, dois 133 

de.setembro.de.dois.mil.e.dezesseis.____________________________________________134 
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