
 

 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA 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 décimo quarto dia do mês de 3 

outubro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta e oito minutos, reuniram-se 4 

os membros do Colegiado do Curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona 5 

Lindu/UFSJ, presidida pelo professor Rafael César Russo Chagas, para cumprir a seguinte 6 

pauta: 1)  Aprovação da ata da 72ª reunião ordinária; 2) Análise da Decisão Ad Referendum 7 

nº 005/2016 nomeando a Comissão Eleitoral para acompanhar a eleição para representante 8 

do curso de Bioquímica na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; 3)  Resposta da Câmara 9 

de Gestão à solicitação deste Colegiado sobre a disponibilização de internet nas salas de 10 

aula para uso pelos docentes; 4)  Análise da documentação enviada por e-mail pelo 11 

professor Alex Gutterres Taranto informando sobre sua intenção de se afastar para cursar 12 

pós-doutorado no segundo semestre de 2017; 5) Análise de Requerimentos de alunos; 6) 13 

Outros assuntos.Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César Russo 14 

Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, Gisele Cristina Rabelo Silva, Gustavo Henrique 15 

Ribeiro Viana e Maria Emília Soares Martins dos Santos e o novo representante discente 16 

Felipe Máximo Munayer, nesta reunião como convidado, enquanto não for emitida a Portaria 17 

com a sua nomeação. Recebido o documento oficial emitido pelo Centro Acadêmico, a 18 

coordenadoria solicitará à PROEN a emissão da Portaria de nomeação de membro discente 19 

do colegiado do curso, cujo mandato será de um ano a partir da data de emissão da 20 

Portaria. Dando início à reunião, o professor Rafael agradeceu a presença de todos e 21 

solicitou a inclusão de mais um ponto de pauta: 6) Esclarecimentos sobre a Mostra de 22 

Profissões. A inclusão deste ponto de pauta foi aprovada por todos os presentes. Passando 23 

ao ponto 1, a ata da 72ª reunião ordinária foi aprovada e assinada por todos os presentes. 24 

Passando ao ponto 2, o professor Rafael apresentou para análise a Decisão Ad Referendum 25 

nº 005/2016 nomeando a Comissão Eleitoral para acompanhar a eleição para representante 26 

do curso de Bioquímica na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação: professores Letícia 27 

Fernandes de Oliveira e Gustavo Henrique Ribeiro Viana, sob a presidência da primeira. O 28 

Colegiado aprovou esta decisão Ad Referendum. Passando ao ponto 3, o professor Rafael 29 

leu o Memorando Eletrônico nº 24/2016 recebido da Câmara de Gestão do CCO em 30 

resposta à solicitação de disponibilização de internet nas salas de aula para uso pelos 31 

docentes, encaminhada por este colegiado atendendo o pedido da professora Rosy Iara 32 

Maciel de Azambuja Ribeiro. O referido memorando segue transcrito: “Em resposta à 33 

solicitação do Colegiado do Curso de Bioquímica, informamos que todas as salas de aula de 34 

todos os prédios do Campus possuem um ponto de internet cada para uso do docente em 35 

suas aulas, sendo que, para utilizá-los, é necessário que o notebook esteja cadastrado no 36 

NTINF. Informamos ainda, após consulta ao Setec, que não foi feita nenhuma solicitação de 37 

reparo em ponto de internet nas salas de aula. Na oportunidade, solicitamos que seja 38 

informado aos professores que comuniquem ao setor responsável caso haja algum 39 

problema com os pontos de internet das salas de aula.” A coordenadoria encaminhou este 40 

memorando a todos os docentes que ministram aulas no curso no dia 05/10/2016, para 41 

conhecimento. Passando ao ponto 4, o professor Rafael mostrou ao colegiado a 42 

documentação enviada por e-mail pelo professor Alex Gutterres Taranto informando da sua 43 

intenção de se afastar para cursar pós-doutorado no segundo semestre de 2017 no 44 

Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences / University of Padova / Italy. 45 

A documentação é composta pela carta de aceite da universidade onde o professor Alex 46 

pretende cursar o pós-doutorado, emitida pelo professor Stefano Moro, Ph.D em 17/08/2016 47 

e do Memorando nº 002/2016/UFSJ/CCO/GADMM, datado de 15 de setembro de 2016, a 48 

seguir transcrito: “Para Alex G. Taranto. Assunto: afastamento para pós-doutoramento no 49 

exterior. Prezado Prof. Alex G. Taranto: Em reunião realizada pelo Grupo de Atuação 50 

Docente em Modelagem Molecular – GADMM, no dia 13 de setembro de 2016, foi discutida 51 

a sua solicitação de afastamento para pós-doutoramento no exterior, previsto para 2017/2, 52 

pelo período de um ano. Os membros – Beatriz Alves Ferreira e Moacyr Comar Júnior – 53 

aprovaram a solicitação. Deverá(ão) ser providenciado(s) o(s) docente(s) para assumir os 54 

seus encargos didáticos (Química Farmacêutica e Química Medicinal).” O documento foi 55 



 

 

assinado pela professora Beatriz Alves Ferreira, líder do GAD. O Colegiado decidiu enviar 56 

memorando à Congregação do CCO informando a sua ciência sobre esta solicitação 57 

do professor Alex. Passando ao ponto 5, o professor Rafael apresentou ao Colegiado os 58 

Requerimentos Eletrônicos recebidos de discentes, que após analisados receberam as 59 

seguintes decisões: Requerimento nº 22.538, de 24/08/2016, de Sabrina Aparecida 60 

Cobal, matrícula: 10.515.0088, solicitando o aproveitamento da UC Virologia cursada no 61 

curso de Farmácia como horas complementares para o curso de Bioquímica. O colegiado 62 

decidiu aprovar a solicitação da aluna. O Colegiado decidiu ainda solicitar à DICON do 63 

CCO o cadastro de equivalência automática da UC "Virologia" FA032 do curso de 64 

Farmácia PPC 2014 para a UC "Virologia Humana" BQ092 do curso de Bioquímica PPC 65 

2010. Requerimento nº 22.838, de 05/09/2016, de Mayara Gabrielle Silva Santos, 66 

matrícula: 11.515.0047, solicitando o aproveitamento de estudos das disciplinas cursadas na 67 

University of Surrey, Guildford, Inglaterra pelo Programa de Intercâmbio Ciência sem 68 

Fronteiras em 2013/2014: Neuroscience, from Neuron to Behaviour; Biochemistry – 69 

Receptors and Energy Metabolism; Clinical Immunology and Immunohaematology; Cocaine-70 

induced stereotypy behaviours and GABAB receptors in the brain. O colegiado decidiu 71 

aprovar a solicitação da aluna para aproveitamento das quatro disciplinas acima. 72 

Requerimento nº 23.190, de 19/09/2016, de Célio de Oliveira Júnior, matrícula: 73 

16.515.0069, solicitando o aproveitamento de estudos da disciplina Microbiologia, cursada 74 

no curso de Odontologia da Universidade de Itaúna para a UC Microbiologia do curso de 75 

Bioquímica. A solicitação já foi analisada pela docente responsável pela UC, professora 76 

Juliana Teixeira de Magalhães, que aprovou a dispensa. O Colegiado decidiu acatar a 77 

análise feita pela professora Juliana e aprovou a solicitação do aluno. Requerimento nº 78 

23.852, de 11/10/2016, de Bruna Cristina Alves, matrícula: 12.515.0038, solicitando a 79 

equivalência/ aproveitamento de estudos da UC Políticas Públicas de Saúde, cursada no 80 

curso de Farmácia para o curso de Bioquímica. O Colegiado indeferiu o pedido pelo fato 81 

de esta UC não ser considerada como optativa para o curso de Bioquímica, havendo 82 

decisões anteriores deste colegiado neste sentido, podendo ser considerada como eletiva. 83 

Passando ao ponto 6, o professor Rafael informou a todos sobre as dificuldades de 84 

encontrar um docente ou técnico para acompanhar os alunos no transporte para a Mostra 85 

de Profissões na sede no sábado, dia 22/10/2016. Informou também que os discentes não 86 

podem viajar desacompanhados de um docente ou técnico nos veículos oficiais. Diante da 87 

impossibilidade do envio de representante do curso de Bioquímica para este evento na 88 

sede, a coordenação do curso, juntamente com os representantes do PET Bioquímica estão 89 

planejando uma divulgação local e regional do curso. Encerrada a pauta, o Colegiado definiu 90 

a data da próxima reunião ordinária, que deverá ocorrer no dia 18 de novembro de dois 91 

mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos. A reunião encerrou-se às quatorze horas 92 

e vinte e quatro minutos. Nada mais havendo a tratar, eu Isabel Cristina Faria, lavrei a 93 

presente ata, que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. 94 
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