
ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO1

DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao décimo primeiro dia do mês de agosto do ano de3

dois mil e dezessete, às treze horas e vinte e quatro 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) Análise da6

Decisão Ad referendum nº 004/2017, de 07 de julho de 2017; 2) Análise da Decisão Ad7

referendum nº 005/2017, de 19 de julho de 2017; 3) Análise do Plano de Atividades do8

Estágio do discente Marcos Augusto Nascimento Porto; 4) Análise dos requerimentos de9

discentes; 5) Outros assuntos. Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César10

Russo Chagas, Fábio Vieira dos Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva e Telma Porcina Villas11

Boas Dias e o representante discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves. A professora12

Letícia Fernandes de Oliveira não compareceu por estar em período de férias. Dando início13

à reunião, o professor Rafael agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de mais14

um ponto de pauta: 5) Análise de requerimentos recebidos na terceira etapa de inscrição15

periódica. Todos os presentes aprovaram a inclusão deste ponto. No ponto 1 o professor16

Rafael apresentou a decisão Ad referendum nº 004/2017, de 07 de julho de 2017, emitida17

pela professora Letícia, aprovando o aproveitamento da disciplina “A dimensão do cuidado18

ao idoso” cursada no curso de Enfermagem / CCO/ UFSJ como optativa para o curso de19

Bioquímica, solicitada pelo discente Samuel dos Santos Silva no requerimento eletrônico20

nº 41.176/2017. O colegiado decidiu aprovar esta decisão. Passando ao ponto 2, o21

professor Rafael apresentou a decisão Ad referendum nº 005/2017, de 19 de julho de 2017,22

emitida pela professora Letícia, aprovando a equivalência das disciplinas cursadas no curso23

de Enfermagem da UEMG - Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Divinópolis24

para o curso de Bioquímica: -“Processos Patológicos Gerais” e “Fisiologia e Biofísica” para25

equivalência de Fisiopatologia do curso de Bioquímica; - “Fisiologia Geral Biofísica” para26

equivalência de Química Fisiológica do curso de Bioquímica, solicitada pela discente Kely27

Cristina Mendonça Couto nos requerimentos eletrônicos nº 41.596 e 41.597/2017. O28

colegiado decidiu aprovar esta decisão. Passando ao ponto 3, o Colegiado analisou o29

Plano de Atividades do Estágio do discente Marcos Augusto Nascimento Porto. De acordo30

com a professora Gisele, responsável pelo Estágio Supervisionado, o discente ainda não31

possui o prerrequisito de carga horária, que é de 2.920 horas. Como o aluno está cursando32

o último ano, tem CR acima de 6,5 e já conseguiu o Estágio junto à empresa, o Colegiado33

decidiu aprovar o Plano de Atividades do Estágio, liberando o prerrequisito para que o34

discente possa cursar o Estágio Supervisionado. Passando ao ponto 4, o colegiado analisou35

os requerimentos recebidos dos discentes, a seguir relacionados: Requerimento Eletrônico36

nº 42.847/2017 de 27/07/2017 da discente Pâmela de Oliveira Faria, matrícula nº37

12.515.0120 solicitando o aproveitamento da disciplina “Meditação Educativa e Saúde”38

cursada no curso de Enfermagem da UFSJ/CCO como optativa para o curso de Bioquímica.39

O Colegiado indeferiu o pedido por entender que esta disciplina não pode ser considerada40

optativa para o curso de Bioquímica, sendo considerada como eletiva. Requerimento41

Eletrônico nº 43.275/2017 de 03/08/2017 da discente Neide Aparecida da Silva, matrícula42

nº 17.515.0079 solicitando a equivalência da disciplina “Matemática Aplicada” cursada no43

curso de Administração - Habilitação Marketing e Negócios da FACED - Faculdade de44

Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Divinópolis para Matemática I do45

curso de Bioquímica. O Colegiado indeferiu o pedido, acatando a análise da professora46

Telma, responsável pela UC Matemática I, devido ao conteúdo da disciplina cursada não47

contemplar o conteúdo da UC Matemática I do curso de Bioquímica. Requerimento48

Eletrônico nº 44.270/2017 de 09/08/2017 da discente Vitória Regina Fernandes, matrícula49

nº 12.515.0031 solicitando o aproveitamento do Estágio realizado durante o Programa de50

Intercâmbio Ciência sem Fronteiras para o Estágio Supervisionado do curso de Bioquímica.51

A documentação apresentada pela discente foi analisada pela professora Gisele,52

responsável pelo Estágio Supervisionado e aprovada pelo colegiado, desde que a53

discente apresente o Relatório do Estágio nos padrões da disciplina BQ055 - Estágio54

Supervisionado em 05 (cinco) dias úteis para a professora Gisele Cristina Rabelo Silva.55

Quando o relatório for apresentado e considerado aprovado, a coordenação do curso de56



Bioquímica fará a inscrição da discente em Estágio Supervisionado no semestre 2017/2.57

Passando ao ponto 5, o professor Rafael informou sobre os requerimentos recebidos na58

terceira etapa de inscrição periódica e o colegiado definiu como critérios para liberação59

de prerrequisitos dos requerimentos no semestre 2017/2: - Estar cursando o último60

ano do curso; - Ter CR (coeficiente de Rendimento) acima de 6,0000; - Será possível61

liberar apenas 1 (um) prerrequisito por disciplina; - Será possível liberar o62

prerrequisito apenas 1 (uma) vez por disciplina. Foram aprovadas as liberações de63

prerrequisitos dos seguintes requerimentos: Nº 11 - Jonatan Magno Lima dos Santos -64

liberação para cursar a UC Desenho Técnico; Nº 23 - Amanda do Carmo Alves - liberação65

para cursar a UC Fundamentos de Modelagem Molecular e Quimiometria; Nº 26 - Jhenifer66

Cristina Carvalho Santos - liberação para cursar a UC Bromatologia e Análise de Alimentos;67

Nº 45 - Maria Daniela Aparecida Resende - liberação para cursar as UC’s Operações68

Unitárias e Fenômenos de Transporte II; Nº 47 - Pauliane Sidney Oliveira Lobato - liberação69

para cursar a UC Bromatologia e Análise de Alimentos; Nº 48 - Thaís Teixeira Valério70

Caetano - liberação para cursar a UC Tecnologia em Vacinas e Terapia Gênica. Encerrada71

a pauta, o Colegiado definiu também a data da próxima reunião ordinária, que deverá72

ocorrer no dia primeiro de setembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta e73

minutos. A reunião encerrou-se às quatorze horas e dezenove minutos. Nada mais74

havendo.a.tratar,eu,Isabel.Cristina.Faria,lavrei.a.presente.ata,que.depois.de.lida,se.aprovad75

a,será.por.mim.e.pelos.presentes.assinada.Divinópolis,onze.de.agosto.de.dois.mil.e.dezess76
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