
ATA DA OCTOGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil3

e dezessete, às nove horas e trinta e dois minutos, reuniram-se os membros do Colegiado4

do Curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pelo5

professor Rafael César Russo Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata6

da 84ª reunião ordinária; 2) Aprovação do horário para o semestre 2018/1 e definição da7

data para a 3ª etapa de inscrição periódica; 3) Outros assuntos. Devido a outros8

compromissos de vários membros e aprovado pelos que estariam presentes em consulta via9

e-mail, o horário desta reunião, anteriormente previsto para dez horas foi antecipado para10

nove horas e trinta minutos. Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César11

Russo Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, Fábio Vieira dos Santos, Gisele Cristina12

Rabelo Silva e Telma Porcina Villas Boas Dias e o representante discente Pablo Felipe13

Rodrigues Gonçalves. Dando início à reunião, o professor Rafael agradeceu a presença de14

todos e iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 83ª reunião ordinária foi aprovada e assinada15

por todos os presentes. Passando ao ponto 2, o Colegiado aprovou o horário para o primeiro16

semestre de 2018, em que as solicitações de mudança de horário solicitadas pelos GAD’s e17

docentes que não impactaram em horários de outras unidades curriculares foram atendidas.18

As alterações seguem transcritas: 1º período: - Bioquímica e Sociedade: passou de19

segunda-feira de 08:00 às 09:50h para quinta-feira de 13:15 às 15:05h. 3º período: -20

Química Analítica: passou de quinta-feira de 13:15 às 17:05h para segunda-feira de 13:1521

às 17:05h; - Enzimologia: passou de quarta-feira de 14:10 às 17:05 h para quinta-feira de22

13:15 às 16:10 h (ou 17:05h caso sejam necessárias duas subturmas); - Bioquímica de23

Carboidratos: passou de sexta-feira de 13:15h às 15:05h para quarta-feira de 15:15 às24

17:05h. - Metodologia Científica: passou de segunda-feira de 10:00 às 11:50h para quarta-25

feira de 13:15 às 15:05h. 4º período: - Métodos Instrumentais de Análise: passou de26

sexta-feira de 08:00 às 11:50h para segunda-feira de 08:00 às 11:50h. 6º período: -27

Fundamentos de Modelagem Molecular: passou de segunda-feira de 08:55 às 11:50 para28

sexta-feira de 13:15 às 16:10h; - Biotecnologia Aplicada à Saúde: as aulas práticas29

passaram de sexta-feira de 08:00 às 09:50h para sexta-feira de10:00 às 11:50h. As aulas30

teóricas desta disciplina continuam no mesmo horário: quarta-feira de 10:00 às 11:50h; -31

Bioinformática: passou de quarta-feira de 08:00 às 09:50h para sexta-feira de 08:00 às32

09:50h. Foram também aprovadas as Unidades Curriculares optativas a serem oferecidas33

ao curso de Bioquímica no primeiro semestre de 2018. Seguem as UC’s optativas: -34

Farmacologia Básica, 10 vagas, oferecida pela professora Gláucia Lopes Reis, segunda-35

feira de 08:55 às 11:50h e de 13:15 às 15:05h; - Introdução à Nanobiotecnologia, 2036

vagas, oferecida pela professora Mariana Campos da Paz Lopes Galdino, segunda-feira de37

16:10 às 18:00h e quarta-feira de 16:10 às 18:00h; - Introdução à Inovação Tecnológica:38

Da ideia ao produto, 20 vagas, oferecida pelo professor Alexsandro Sobreira Galdino,39

quinta-feira de 13:15 às 16:10h; - Bromatologia e Análises de Alimentos, 15 vagas,40

oferecida pelas professoras Telma Porcina Vilas Boas Dias, Gisele Cristina Rabelo Silva e41

Letícia Fernandes Oliveira, quinta-feira de 13:15 às 17:05h; - Meio Ambiente e Saúde, 2042

vagas, oferecida pela professora Beatriz Alves Ferreira, quinta-feira de 15:15 às 17:05h com43

aulas quinzenais; - Bioquímica de Plantas, 30 vagas, oferecida pela professora Vanessa44

Cristina Stein, sexta-feira de 10:00 às 11:50h; - Toxicologia, 05 vagas, oferecida pela45

professora Farah Maria Drumond Chequer Baldoni, sexta-feira de 08:55 às 11:50h. O46

Colegiado definiu também a data da terceira etapa de inscrição periódica do curso de47

Bioquímica no 1º semestre de 2018, que será no dia 20/02/2018. Encerrada a pauta, o48

Colegiado decidiu que a próxima reunião ordinária deverá ser convocada pelo seu49

presidente após o período de férias de seus membros. A reunião encerrou-se às nove50

horas.e.cinquenta.e.seis.minutos.Nada.mais.havendo.a.tratar,eu,Isabel.Cristina.Faria,lavrei.51

a.presente.ata,que.depois.de.lida,se.aprovada,será.por.mim.e.pelos.presentes.assinada.Divi52

nópolis,quatro.de.dezembro.de.dois.mil.e.dezessete.________________________________53
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