
 

 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 1 

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

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao décimo sétimo dia do mês de novembro do ano de 3 

dois mil e dezesseis, às treze 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 73ª reunião ordinária; 2) Análise de Requerimentos de alunos; 3)  Outros assuntos; 7 

Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César Russo Chagas, Letícia 8 

Fernandes de Oliveira, Gisele Cristina Rabelo Silva, Gustavo Henrique Ribeiro Viana e o 9 

representante discente Felipe Máximo Munayer. A professora Maria Emília Soares Martins 10 

dos Santos justificou a sua ausência, por estar em uma visita guiada/ experimentação na 11 

UFMG. O Colegiado aprovou a sua justificativa. Dando início à reunião, o professor Rafael 12 

agradeceu a presença de todos e passou ao representante discente Felipe uma cópia da 13 

Portaria nº 782, de 27 de outubro de 2016, em que consta a sua nomeação para compor 14 

este colegiado no período de 28.10.2016 a 27.10.2017. O professor Rafael informou ao 15 

colegiado sobre a emissão do Memorando Eletrônico nº 32/2016, endereçado à Pró-Reitoria 16 

de Ensino de Graduação, informando que devido a alterações na agenda do Presidente da 17 

Comissão Eleitoral do Colegiado do Curso de Bioquímica, professor Gustavo Henrique 18 

Ribeiro Viana, foi necessário alterar as datas previstas para divulgação, inscrições e eleição 19 

nos editais para coordenador e vice-coordenador e membros do colegiado deste curso. 20 

Com as alterações das datas, os editais serão divulgados no dia 18 de novembro, as 21 

inscrições ocorrerão nos dias 18, 21 e 22 de novembro e a votação ocorrerá no dia 1º 22 

de dezembro de 2016. Passando ao ponto 1, a ata da 73ª reunião ordinária foi aprovada e 23 

assinada por todos os presentes. Passando ao ponto 2, o professor Rafael apresentou ao 24 

Colegiado os Requerimentos Eletrônicos recebidos de discentes, que após analisados 25 

receberam as seguintes decisões: Requerimento nº 23.838, de 11/10/2016, de Thuany 26 

Costa Barbosa, matrícula: 12.515.0053, solicitando a equivalência/ aproveitamento de 27 

estudos da UC Políticas Públicas de Saúde, cursada no curso de Farmácia para o curso de 28 

Bioquímica. O Colegiado indeferiu o pedido pelo fato de esta UC não ser considerada 29 

como optativa para o curso de Bioquímica, havendo decisões anteriores deste colegiado 30 

neste sentido, podendo ser considerada como eletiva. Requerimento nº 23.843, de 31 

11/10/2016, de Thuany Costa Barbosa, matrícula: 12.515.0053, solicitando a equivalência/ 32 

aproveitamento de estudos da UC Coordenação de grupos, cursada no curso de 33 

Enfermagem para o curso de Bioquímica. O Colegiado indeferiu o pedido pelo fato de esta 34 

UC não ser considerada como optativa para o curso de Bioquímica, havendo decisões 35 

anteriores deste colegiado neste sentido, podendo ser considerada como eletiva. 36 

Requerimento nº 24.412, de 26/10/2016, de Vitória Regina Fernandes, matrícula: 37 

12.515.0031, solicitando o aproveitamento de estudos das disciplinas cursadas na Loyola 38 

University New Orleans/ EUA pelo Programa de Intercâmbio Ciência sem Fronteiras em 39 

2015 e 2016: Ecology and Evolution; Criminalistics II: Crime lab; First year italian I; 40 

Criminalistics I: Crime scene; First year italian II. Este requerimento ainda não está 41 

disponível para despacho no SIPAC, pois em virtude da greve dos Técnicos 42 

Administrativos a DICON ainda não o encaminhou à coordenadoria do curso. O 43 

colegiado decidiu aprovar a solicitação da aluna para aproveitamento das cinco disciplinas 44 

acima como optativas para o curso de Bioquímica. Encerrada a pauta, o professor Rafael 45 

informou sobre a orientação recebida do Professor Valdir Mano, Pró-Reitor Adjunto de 46 

Graduação, através da secretária Laura, que não há a necessidade de pedido de 47 

exoneração dos atuais coordenador e vice-coordenadora para que se candidatem à 48 

reeleição. Como já existe uma comissão eleitoral, da qual o Professor Gustavo é o 49 

presidente, todos os assuntos relacionados ao processo eleitoral devem ser conduzidos por 50 

esta comissão, sem qualquer interferência dos coordenadores. Quanto aos assuntos 51 

correntes da coordenação, estes continuam a ser tratados pelos coordenadores, que 52 

cumprirão o seu mandato até o final. Os novos coordenadores eleitos terão a portaria de 53 

nomeação emitida após o término do mandato dos coordenadores atuais. Em virtude da 54 

greve dos docentes, discentes e técnicos administrativos e devido à nova composição do 55 



 

 

Colegiado a partir das eleições para coordenador(a), vice-coordenador(a) e dois membros 56 

prevista para o dia 1º de dezembro de 2016, o Colegiado decidiu por não definir a data da 57 

próxima reunião ordinária, que deverá ser convocada posteriormente. A reunião 58 

encerrou-se às quatorze horas e dez minutos. Nada mais havendo a tratar, eu Isabel 59 

Cristina Faria, lavrei a presente ata, que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos 60 

presentes.assinada.Divinópolis,dezessete.de.novembro.de.dois.mil.e.dezesseis.__________61 
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