
ATA DA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho do ano de3

dois mil e dezessete, às treze horas e vinte e três minutos, reuniram-se os membros do4

Colegiado do Curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida5

pelo professor Rafael César Russo Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação da6

ata da 79ª reunião ordinária; 2) Análise de requerimentos de discentes; 3) Aprovação do7

horário para 2017/2; 4) Outros assuntos. Estiveram presentes na reunião os professores8

Rafael César Russo Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, Fábio Vieira dos Santos e9

Telma Porcina Villas Boas Dias e o representante discente Pablo Felipe Rodrigues10

Gonçalves. A professora Gisele Cristina Rabelo Silva não compareceu por estar em período11

de férias. Dando início à reunião, o professor Rafael agradeceu a presença de todos e12

solicitou a inclusão de mais um ponto de pauta: 4) Aprovação do Regimento da Liga13

Acadêmica de Bioquímica. Todos os presentes aprovaram a inclusão deste ponto. No ponto14

1 a ata da 79ª reunião ordinária foi aprovada e assinada por todos os presentes. Passando15

ao ponto 2, o professor Rafael apresentou o Requerimento Eletrônico nº 39.995/2017 de16

05/06/2017 da discente Thaís Teixeira Valério Caetano, matrícula nº 12.515.010217

solicitando a equivalência do estágio realizado no Institute of International Education, nos18

EUA durante o Intercâmbio Internacional pelo Programa Ciência sem Fronteiras para o19

Estágio Supervisionado do curso de Bioquímica. Como não estaria presente nesta reunião,20

a professora Gisele Cristina Rabelo Silva analisou, em 14/06/2017 a pedido da coordenação,21

a documentação entregue pela discente e emitiu o seguinte parecer: “A aluna apresentou22

documentação comprovatória do estágio realizado em um laboratório de uma instituição nos23

EUA. No descrito das atividades realizadas pode ser observado que a aluna teve contato24

com técnicas e procedimentos importantes para sua formação, que é o objetivo do Estágio25

Supervisionado oferecido pelo curso de Bioquímica. Gostaria de ressaltar que os26

documentos apresentam as datas de vigência do estágio realizado pela aluna: 19/05/2015 a27

31/07/2015, sendo 30 horas por semana. Assim, a carga horária total foi de 330 horas.28

Mesmo não sendo a carga horária total obrigatória exigida pelo estágio (360 horas), aprovo29

a solicitação da aluna por contemplar mais de 90% do exigido. Observação: Em caso30

de aprovação pelo Colegiado, a aluna deverá solicitar a matrícula na disciplina Estágio31

Supervisionado junto à coordenadoria do curso. Além disso, deverá apresentar um relatório32

no mesmo padrão exigido pela disciplina, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a ser33

entregue ao professor responsável pelo Estágio ou Setor de Apoio.” Diante do parecer da34

professora Gisele Cristina Rabelo Silva, o colegiado aprovou por unanimidade esta35

solicitação de equivalência, mantendo a seguinte observação: A aluna deverá:36

apresentar um relatório no mesmo padrão exigido pela disciplina, no prazo máximo de 1037

(dez) dias úteis a ser entregue ao professor responsável pelo Estágio ou ao Setor de Apoio;38

Solicitar a matrícula na disciplina Estágio Supervisionado junto à coordenadoria do curso.39

Passando ao ponto 3, o Colegiado aprovou o horário para o segundo semestre de 2017, em40

que as solicitações de mudança de horário solicitadas pelos GAD’s e docentes foram41

atendidas, por não impactarem em horários de outras unidades curriculares. As alterações42

seguem transcritas: no 2º período, na UC Física as aulas de 3ª feira passaram de 10:00 às43

11:50h para 3ª feira de 13:15 às 15:05h. As aulas de 4ª feira foram mantidas de 13:15 às44

15:05h. No 3º período, a UC Bioestatística passou de 2ª feira de 13:15 às 16:10 h para 3ª45

feira de 10:55 às 11:50h e 4ª feira de 10:00 às 11:50h. A UC Bioquímica de Carboidratos46

passou de 6ª feira de 10:00 às 11:50h para 6ª feira de 13:15 às 15:05h. No 4º período, a47

UC Métodos Instrumentais de Análise passou de 2ª feira de 13:15 às 17:05h para 6ª feira48

de 08:00 às 11:50h. A UC Práticas em Bioquímica I passou de 2ª feira de 08:00 às 11:50h49

para 2ª feira de 13:15 às 17:05h. No 6º período a UC Bioinformática passou de 6ª feira de50

10:00 às 11:50 para 4ª feira de 08:00 às 09:50h. No 7º período a UC Cultura de Células e51

Tecidos de Mamíferos a aula teórica passou de 3ª feira de 8:00 às 08:55h para 2ª feira de52

10:00 às 10:55h. As aulas práticas foram mantidas na 5ª feira de 08:00 às 11:50 para duas53

subturmas. Foram também aprovadas as Unidades Curriculares optativas e eletivas a serem54

oferecidas ao curso de Bioquímica no segundo semestre de 2017. Seguem as UC’s55

optativas: - Introdução à Bioenergia, 20 vagas, oferecida pelo professor Alexsandro56



Sobreira Galdino, 6ª feira de 08:55 às 11:50h; - Introdução à Inovação Tecnológica: Da57

ideia ao produto, 20 vagas, oferecida pelo professor Alexsandro Sobreira Galdino, 5ª feira58

de 13:15 às 16:10h; - Introdução à Nanobiotecnologia, 20 vagas, oferecida pela59

professora Mariana Campos da Paz Lopes Galdino, 2ª feira de 16:10 às 18:00h e 4ª feira de60

16:10 às 18:00h; - Farmacologia Básica, 10 vagas, oferecida pela professora Gláucia61

Lopes Reis, em horário a ser definido após conclusão do horário do curso de Farmácia e62

informado à coordenadoria de Bioquímica; - Bioquímica de Plantas, 30 vagas, oferecida63

pela professora Vanessa Cristina Stein, 6ª feira de 08:00 às 09:50h; - Bromatologia e64

Análises de Alimentos, 15 vagas, oferecida pela professora Telma Porcina Vilas Boas Dias,65

5ª feira de 13:15 às 17:05h; - Mecanismos de Ação de Compostos Bioativos, 10 vagas,66

oferecida pelos professores Fábio Vieira dos Santos e Fernando de Pilla Varotti, 4ª feira de67

10:00 às 11:50h; - Meio Ambiente e Saúde, 20 vagas, oferecida pela professora Beatriz68

Alves Ferreira, 5ª feira de 16:10 às 18:00h com aulas quinzenais; - Microbiologia Clínica,69

05 vagas, oferecida pela professora Magna Cristina de Paiva no curso de Farmácia, em70

horário a ser definido pela coordenação do curso de Farmácia. Segue a UC eletiva71

aprovada: - A Dimensão do Cuidado ao Idoso, 05 vagas, oferecida pela professora Gylce72

Eloísa Cabreira Panitz Cruz, 4ª feira, de 18:00 às 19:55 h. O Colegiado definiu também a73

data da terceira etapa de inscrição periódica do curso de Bioquímica no 2º semestre de74

2017, que será no dia 07/08/2017. No ponto 4 o colegiado aprovou o Regimento da Liga75

Acadêmica de Bioquímica. O professor Rafael informou a todos que será necessária a76

realização de uma reunião extraordinária para análise das solicitações de monitoria para77

2017/2, em atendimento ao Edital nº 003/2017/UFSJ/PROEN. O Colegiado definiu a data da78

reunião extraordinária, que deverá ocorrer no dia vinte e oito de junho de dois mil e79

dezessete, às doze horas e trinta minutos. Encerrada a pauta, o Colegiado definiu também a80

data da próxima reunião ordinária, que deverá ocorrer no dia onze de agosto de dois mil81

e dezessete, às treze horas e quinze minutos. A reunião encerrou-se às treze horas e82

cinquenta minutos. Nada mais havendo a83

tratar,eu,Isabel.Cristina.Faria,lavrei.a.presente.ata,que.depois.de.lida,se.aprovada,será.por.84

mim.e.pelos.presentes.assinada.Divinópolis,vinte.e.três.de.junho.de.dois.mil.e.dezessete.__85
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