
ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao décimo sétimo dia do mês de novembro 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) Aprovação6

da Ata da 83ª reunião ordinária; 2) Outros assuntos. Estiveram presentes na reunião os7

professores Rafael César Russo Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, Fábio Vieira dos8

Santos e Telma Porcina Villas Boas Dias. A professora Gisele Cristina Rabelo Silva e o9

representante discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves justificaram as suas ausências. O10

colegiado acatou as duas justificativas. Dando início à reunião, o professor Rafael11

agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de mais um ponto de pauta, recebido12

após o envio da convocação: 2) Análise do Memorando Eletrônico nº 90/2017, de 14 de13

novembro de 2017 recebido da Congregação do CCO, endereçado à Câmara de Graduação14

com cópia para as coordenações dos cursos de Enfermagem, Bioquímica e Farmácia.15

Todos os presentes aprovaram a inclusão deste ponto. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata16

da 83ª reunião ordinária foi aprovada e assinada por todos os presentes. Passando ao ponto17

2, o professor Rafael leu o Memorando Eletrônico nº 90/2017, de 14 de novembro de 2017,18

recebido da Congregação do CCO, endereçado à Câmara de Graduação com cópia para as19

coordenações dos cursos de Enfermagem, Bioquímica e Farmácia solicitando que os cursos20

de Bioquímica, Farmácia e Enfermagem sejam em apenas um período, a seguir transcrito:21

“A Congregação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, em acompanhamento ao22

memorando nº 012 de 26 de julho de 2017, encaminhado à Câmara de Graduação, para23

que estude propostas para os Cursos de Bioquímica, Farmácia e Enfermagem serem em24

apenas um período, e de conhecimento das respostas encaminhadas pelas coordenações25

dos referidos cursos, solicita o empenho dos Colegiados de definição para o próximo26

semestre letivo, de funcionamento em um único período. Informamos que a discussão27

também foi pautada em Reunião do Conselho Universitário.” O colegiado reiterou que a28

sua posição se mantém a mesma devido à análise já realizada indicando que não há29

possibilidade de adequação do horário das aulas em apenas um período, pois não há30

horas suficientes nem no período da manhã nem no da tarde para acomodar todas as31

disciplinas do curso de Bioquímica. Encerrada a pauta, o Colegiado definiu a data da32

próxima reunião ordinária, que deverá ocorrer no dia quatro de dezembro de dois mil e33

dezessete, às dez horas. A reunião encerrou-se às treze horas e cinquenta minutos. Nada34

mais.havendo.a.tratar,eu,Isabel.Cristina.Faria,lavrei.a.presente.ata,que.depois.de.lida,se.apr35

ovada,será.por.mim.e.pelos.presentes.assinada.Divinópolis,dezessete.de.novembro.de.dois.36

mil.e.dezessete._____________________________________________________________37
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