
ATA DA OCTOGÉSIMA SEXTA 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 fevereiro do ano de3

dois mil e dezoito, 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) Análise da6

Decisão Ad referendum nº 001/2018, de 25 de janeiro de 2018; 2) Análise do Parecer da7

Comissão da Câmara de Graduação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu no Processo nº8

23122.009841/2016-77; 3) Análise dos Requerimentos recebidos na 3ª etapa de inscrição9

periódica; 4) Outros assuntos. Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César10

Russo Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, Fábio Vieira dos Santos e Telma Porcina11

Villas Boas Dias e o representante discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves. A12

professora Gisele Cristina Rabelo Silva justificou a sua ausência por estar em trabalho de13

campo. A justificativa foi aprovada por todos os presentes. Dando início à reunião, o14

professor Rafael agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de mais dois pontos15

de pauta: 4) Vencimento do mandato do representante discente neste colegiado, Pablo16

Felipe Rodrigues Gonçalves em 27/03/2018; 5) Demanda de vagas nas disciplinas do 1º17

período na 3ª etapa da inscrição periódica. A inclusão dos pontos acima foi aprovada por18

todos os presentes. Iniciando a pauta, no ponto 1 o professor Rafael informou sobre a19

decisão Ad referendum nº 001/2018, de 25 de janeiro de 2018, que apresentou a ciência do20

colegiado do curso de Bioquímica, diante do parecer favorável do GAD de Bioquímica21

(emitido no Memorando nº 01/2018/UFSJ/CCO/GAD Bioquímica) à liberação da professora22

Nayara Delgado André Bortoleto para a realização de estágio de pós doutorado. O23

colegiado decidiu aprovar esta decisão. Passando ao ponto 2, o professor Rafael leu o24

Parecer da Comissão da Câmara de Graduação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu no25

Processo nº 23122.009841/2016-77 a seguir transcrito: “Assunto: Avaliação das Estruturas26

das Avaliações da Disciplina de Microbiologia do Primeiro Semestre Letivo de 2017.27

Interessados: Comissão Portaria 003/2017/ Câmara de Graduação, de 12 de maio de 2017,28

professora Juliana Teixeira de Magalhães, Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA),29

Colegiados dos cursos de Farmácia e Bioquímica, Câmara de Graduação. Relatora:30

Caroline Pereira Domingueti (presidente Comissão Portaria 003/2017/Câmara de31

Graduação, de 12 de maio de 2017). Parecer: 011/2017. Parecer da Comissão: Partindo do32

entendimento de que a avaliação acadêmica é um procedimento voltado para a qualificação33

dos conhecimentos, das aptidões e do rendimento dos estudantes e que não existe uma34

única forma de avaliar, pois está relacionada com os objetivos pretendidos e com a35

fundamentação em sua realização dentro do contexto e da proposta da disciplina, e36

principalmente do curso, face ao contido no mérito, a comissão sugere que representantes37

do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico (NDA), juntamente com professores dos cursos38

de Farmácia e Bioquímica que possuem conhecimento sobre Microbiologia, possam auxiliar39

a prof. Juliana a propor um modelo de avaliação mais simples e objetivo conforme o que se40

deseja avaliar, considerando os objetivos e procedimento apontados nos respectivos41

projetos pedagógicos dos cursos, com ciência dos colegiados dos cursos de Farmácia e de42

Bioquímica. Além de propor a prof. Juliana, capacitações em áreas temáticas específicas à43

“Avaliação da Aprendizagem”. Decisão do plenário: O parecer da comissão foi aprovado por44

unanimidade em 23/11/2017.” O documento foi assinado pela Presidente da Câmara de45

Graduação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, professora Vanessa Jaqueline da Silva46

Vieira dos Santos. O colegiado ficou ciente deste parecer. Passando ao ponto 3, o47

professor Rafael informou sobre os requerimentos recebidos na terceira etapa de inscrição48

periódica e o colegiado definiu como critérios para liberação de prerrequisitos dos49

requerimentos no semestre 2018/1: - Estar cursando o último ano do curso; - Ter CR50

(coeficiente de Rendimento) acima de 6,0000; - Será possível liberar apenas 1 (um)51

prerrequisito por disciplina; - Será possível liberar o prerrequisito apenas 1 (uma) vez52

por disciplina. Dos requerimentos analisados nenhum foi aprovado, por não se enquadrar53

nos critérios predefinidos descritos acima. Passando ao ponto 4, o professor Rafael54

informou que o mandado do representante discente neste colegiado, Pablo Felipe Rodrigues55

Gonçalves terá vencimento em 27/03/2018. O representante Pablo se encarregou de56



comunicar este fato à presidência do Centro Acadêmico de Bioquímica e solicitar a57

indicação de novo representante para atuar após 27/03/2018 neste colegiado. Passando ao58

ponto 5, o professor Rafael informou sobre a demanda de vagas nas disciplinas do 1º59

período na 3ª etapa da inscrição periódica e que decidiu consultar as docentes responsáveis60

pelas disciplinas Biologia Celular e Química Fundamental sobre o número máximo de alunos61

que conseguem acomodar nos respectivos laboratórios e a possibilidade de aumento de62

vagas para atendimento desta demanda. A professora Telma, responsável pela disciplina63

Matemática I autorizou o aumento de mais 10 (dez) vagas, sendo 03 (três) para a64

modalidade RER. Encerrada a pauta, o Colegiado decidiu que a próxima reunião ordinária65

deverá ocorrer no dia vinte e dois de março de dois mil e dezoito às dez horas e trinta66

minutos.A.reunião.encerrou.se.às.quatorze.horas.e.trinta.minutos.Nada.mais.havendo.a.trat67

ar,eu,Isabel.Cristina.Faria,lavrei.a.presente.ata,que.depois.de.lida,se.aprovada,será.por.mim.68

e.pelos.presentes.assinada.Divinópolis,vinte.e.três.de.fevereiro.de.dois.mil.e.dezoito.______69

__________________________________________________________________________70

__________________________________________________________________________71

__________________________________________________________________________72

__________________________________________________________________________73

__________________________________________________________________________74

__________________________________________________________________________75

__________________________________________________________________________76

__________________________________________________________________________77

__________________________________________________________________________78

__________________________________________________________________________79

__________________________________________________________________________80

__________________________________________________________________________81

__________________________________________________________________________82

__________________________________________________________________________83

__________________________________________________________________________84

__________________________________________________________________________85

__________________________________________________________________________86

__________________________________________________________________________87

__________________________________________________________________________88

__________________________________________________________________________89

__________________________________________________________________________90

__________________________________________________________________________91

__________________________________________________________________________92

__________________________________________________________________________93

__________________________________________________________________________94

__________________________________________________________________________95

__________________________________________________________________________96

__________________________________________________________________________97

__________________________________________________________________________98

__________________________________________________________________________99

__________________________________________________________________________100

__________________________________________________________________________101

__________________________________________________________________________102

__________________________________________________________________________103

__________________________________________________________________________104

__________________________________________________________________________105

__________________________________________________________________________106

__________________________________________________________________________107

__________________________________________________________________________108

__________________________________________________________________________109

__________________________________________________________________________110

__________________________________________________________________________111

__________________________________________________________________________112


