
 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA 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 vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois 3 

mil e dezessete, às dez horas e cinco minutos, reuniram-se os membros do Colegiado do 4 

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

Rafael César Russo Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Análise da solicitação da 6 

Profa. Maria Emília Soares Martins dos Santos sobre orientação de TCC; 2) Consulta de 7 

discente sobre aproveitamento de atividades complementares cursadas sob número de 8 

matrícula antigo; 3) Solicitação de prorrogação de prazo para integralização de curso; 4) 9 

Análise de requerimentos de discentes; 5) Outros assuntos. Estiveram presentes na reunião 10 

os professores Rafael César Russo Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, Fábio Vieira dos 11 

Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva e Telma Porcina Villas Boas Dias e o representante 12 

discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves. Dando início à reunião, o professor Rafael 13 

agradeceu a presença de todos e apresentou as boas-vindas ao novo representante 14 

discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves. Iniciando a reunião o professor Rafael 15 

apresentou ao colegiado como informes os seguintes documentos recebidos pela 16 

coordenação: A) E-mail recebido do professor Gilberto Fontes: “Comunicado sobre aulas de 17 

Parasitologia – Curso de Bioquímica: À coordenação do Curso de Bioquímica do CCO – 18 

UFSJ, Venho informar a essa Coordenação que o professor substituto de Parasitologia 19 

Haendel Busatti solicitou cancelamento de contrato com a UFSJ e assim, enquanto o novo 20 

substituto não assumir a unidade acadêmica, os alunos de Bioquímica ficarão sem 21 

atividades de Parasitologia. No momento sou o único professor de Parasitologia no CCO, 22 

com elevada carga didática assumindo aulas na graduação e Pós-Graduação. Assim que o 23 

novo professor for contratado as atividades serão repostas. Informo ainda que o Diretor do 24 

CCO está ciente desta situação”. O professor Rafael relatou que em conversa com o Diretor 25 

do CCO, professor Eduardo Sergio Silva, este informou que todas as providências para a 26 

convocação do próximo aprovado no concurso vigente para professor substituto já estão 27 

sendo tomadas e que em poucos dias as aulas da UC Parasitologia serão retomadas. B) 28 

Documento recebido dos representantes dos discentes inscritos na UC Físico-Química I em 29 

2017/1, a seguir transcrito: “Nós alunos de Bioquímica matriculados no curso de Físico-30 

Química I viemos por meio deste solicitar que a situação da falta de aulas ministradas pela 31 

professora Beatriz Alves Ferreira devido a problemas de saúde seja solucionada. Desde o 32 

dia 21 de março de 2017 não houve mais aulas. Não nos foi informado previsão do retorno 33 

das aulas ou apresentada alguma alternativa para a situação. Gostaríamos que o Colegiado 34 

revisasse a posição a qual nos encontramos. Desde já, gratos. Divinópolis, 19 de abril de 35 

2017”. O documento foi assinado pela representante e vice representante de turma. O 36 

professor Rafael informou ao colegiado que aguarda retorno do professor Moacyr, que está 37 

analisando a possibilidade de adequação do horário desta UC para que ele possa assumir 38 

os seus encargos didáticos sem que haja choque de horários com as demais UC’s que 39 

ministra neste curso e no curso de Farmácia. Passando ao ponto 1 o professor Rafael leu 40 

para o colegiado o documento recebido da professora Maria Emília Soares Martins dos 41 

Santos a seguir transcrito: “Uberaba, 06 de abril de 2017. Ao Presidente do Colegiado do 42 

Curso de Graduação em Bioquímica Prof. Dr. Rafael César Russo Chagas. Assunto: 43 

Orientação / Presidência da Banca de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 44 

Prezado, Tendo em vista que o meu processo de redistribuição docente para a Universidade 45 

Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) já foi implementado e consultando o regimento de 46 

trabalho de conclusão de curso modalidade monografia (TCC-MM) da UFSJ, observei que 47 

no Art.5º está escrito “O(A) Orientador(a) de Trabalho de Conclusão de Curso será 48 

obrigatoriamente docente da Universidade Federal de São João Del Rei, podendo contar 49 

com a colaboração de outro profissional de área afim ao projeto, da própria Universidade ou 50 

externo, que atuará na condição de co-orientador(a)”. Todavia, tenho ainda alguns alunos 51 

que orientei na iniciação científica enquanto ainda era docente da UFSJ e que farão 52 

aproveitamento da iniciação desenvolvida para o TCC. Um dos alunos neste contexto é o 53 

discente Eduardo Bassi Simoni. Este aluno é meu orientando desde Agosto/ 2015 e vem 54 

desenvolvendo o projeto intitulado: “Avaliação do perfil lipídico e da doença hepática 55 

gordurosa não alcoólica em animais alimentados com dieta rica em frutose e tratados com 56 



 

farinha de Yacon (Smallantus sonchifolius)”. Vale ressaltar que este projeto foi 57 

institucionalizado no Edital nº 002/2016/PROPE-UFSJ. A parte experimental deste projeto já 58 

foi toda realizada enquanto eu ainda estava na UFSJ e no atual momento já estamos 59 

preparando o relatório final bem como o TCC. Contudo, considerando o regimento e o artigo 60 

supracitado, eu não poderia ser orientadora de TCC deste discente e consequentemente 61 

nem presidente da banca de defesa. Porém, gostaria de solicitar ao colegiado deste curso, 62 

que abrisse uma exceção neste caso, uma vez que ainda estou orientando o aluno com todo 63 

processo de escrita, já entregamos o pré-projeto e cumprimos todos os prazos 64 

estabelecidos. Me comprometo a fazer todas as correções necessárias neste TCC e tomar 65 

todas as providências necessárias para ficar em acordo com as diretrizes da Universidade. 66 

Desde já agradeço a atenção. Aguardo deferimento.” O documento está assinado pela 67 

professora Maria Emília Soares Martins dos Santos. Após ponderações o colegiado 68 

decidiu aprovar a participação da professora Maria Emília Soares Martins dos Santos 69 

como orientadora e presidente da Banca de defesa de TCC Modalidade Monografia do 70 

discente Eduardo Bassi Simoni em caráter excepcional, por entender que todo o 71 

trabalho de pesquisa e a maior parte do trabalho de orientação foi desenvolvida desde o 72 

início enquanto a professora Maria Emília ainda era docente vinculada à UFSJ/CCO. O 73 

colegiado decidiu também comunicar à professora Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos 74 

Santos, responsável pelo TCC Monografia sobre esta decisão. Passando ao ponto 2, o 75 

professor Rafael informou ao colegiado sobre o e-mail recebido da discente Pâmela 76 

Salviano Coelho, que ingressou em 2017/1 sob novo número de matrícula (17.515.0052) 77 

questionando se será possível aproveitar as horas relativas a atividades complementares 78 

desenvolvidas sob o seu número de matrícula antigo (11.515.0013). O professor Rafael 79 

relatou ao colegiado que consultada, a DICON do CCO informou que a decisão sobre o 80 

aproveitamento das atividades complementares não é emitida pela DICON e sim pela 81 

coordenação ou colegiado do curso. Após ponderações o colegiado decidiu que se a 82 

discente já tivesse apresentado a documentação e concluído com aprovação a UC 83 

“Atividades Complementares”, a solicitação seria de equivalência de disciplina. Como a 84 

discente não cursou sob o número de matrícula antigo a UC “Atividades Complementares” 85 

(BQ057), todas as atividades complementares a serem apresentadas devem ser 86 

realizadas durante a duração do curso sob a nova matrícula. Passando ao ponto 3, o 87 

professor Rafael apresentou o Requerimento Eletrônico nº 36.732/2017 de 04/04/2017 do 88 

discente Juliano Braz Carregal, matrícula nº 09.515.0071 solicitando a prorrogação do 89 

prazo de integralização do curso por mais 1 (um) semestre. Como já existe um processo 90 

deste discente em que já foi solicitada e atendida a prorrogação do prazo de integralização 91 

do curso por mais 2 (dois) semestres (2016/2 e 2017/1), o Processo nº 92 

23122.002981/2016-14 foi desarquivado pela DICON/CCO e encaminhado à 93 

coordenação do curso de Bioquímica para que o parecer deste colegiado seja a ele 94 

anexado. Após ponderações o colegiado decidiu aprovar esta solicitação. Passando ao 95 

ponto 4, o professor Rafael apresentou ao colegiado o Requerimento Eletrônico nº 96 

33.184/2017 de 13/03/2017 da discente Thaís Felipe Cristo, matrícula nº 17.515.0012 97 

solicitando a equivalência de disciplinas cursadas no curso de Biomedicina da Faculdade 98 

Alis de Bom Despacho para o curso de Bioquímica (Observação: a discente apresentou a 99 

documentação relativa a este requerimento apenas em 10 de abril de 2017): Anatomia 100 

Humana, solicita equivalência para: Anatomia Humana; Citologia e Histologia e Bioquímica 101 

Básica, solicita equivalência para: Biologia Celular; Fisiologia Humana, solicita 102 

aproveitamento como optativa; Coleta de Material Biológico, solicita aproveitamento como 103 

optativa; Metodologia Científica, solicita aproveitamento como optativa. Após ponderações 104 

o colegiado decidiu: quanto à solicitação de equivalência das disciplinas obrigatórias 105 

(Anatomia Humana e Biologia Celular), a análise deverá ser realizada pelas professoras 106 

responsáveis e o colegiado acatará as decisões por elas apresentadas. Quanto à solicitação 107 

de aproveitamento das disciplinas cursadas como optativas, seguem as respectivas 108 

decisões: Coleta de Material Biológico foi aprovada como optativa para o curso de 109 

Bioquímica. Já as disciplinas Fisiologia Humana e Metodologia Científica tiveram o 110 

aproveitamento indeferido pelo fato de já existirem disciplinas obrigatórias no curso de 111 

Bioquímica que contemplam este conteúdo. Encerrada a pauta, o Colegiado definiu a data 112 



 

da próxima reunião ordinária, que deverá ocorrer no dia vinte e seis de maio de dois mil 113 

e dezessete, às treze horas e quinze minutos. A reunião encerrou-se às onze horas. 114 

Nada mais havendo a tratar, eu Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata, que 115 

depois.de.lida,se.aprovada,será.por.mim.e.pelos.presentes.assinada.Divinópolis,vinte.e.seis.116 

de.abril.de.dois.mil.e.dezessete.________________________________________________117 
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