
ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE2

SÃO JOÃO DEL-REI. Ao vigésimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito,3

às dez horas e quarenta minutos, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de4

Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pelo professor Rafael César5

Russo Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação das atas da 86ª reunião ordinária,6

de 23 de fevereiro de 2018 e da 47ª reunião extraordinária, de 02 de março de 2018; 2) Análise7

do documento recebido do professor José Augusto Ferreira Perez Villar em 05/03/18 sobre8

Relação Colegiado de curso, NDE e suas concepções; 3) Outros assuntos. Estiveram presentes9

na reunião os professores Rafael César Russo Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, Fábio10

Vieira dos Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva e Telma Porcina Villas Boas Dias e o11

representante discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves. Dando início à reunião, o professor12

Rafael agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de dois informes, cujos documentos13

foram recebidos após o envio da convocação, a serem apresentados após a pauta prevista:14

Informe 1: Análise do documento recebido do Centro Acadêmico de Bioquímica solicitando a15

aprovação do Colegiado para a criação de um regimento próprio para a fundação de ligas16

acadêmicas no Curso de Bioquímica; Informe 2: Documento contendo a indicação de discente17

do Centro Acadêmico de Bioquímica para compor o Colegiado. Iniciando a pauta, no ponto 1 as18

atas da 86ª reunião ordinária e da 47ª reunião extraordinária foram aprovadas e assinadas por19

todos os presentes. Passando ao ponto 2, o professor Rafael leu o documento recebido do20

professor José Augusto Ferreira Perez Villar em 05/03/18 sobre Relação Colegiado de curso,21

NDE e suas concepções e o Colegiado decidiu responder ao professor José Augusto via22

memorando com cópia para a Diretoria do Campus, uma vez que o documento recebido também23

foi enviado com cópia para a Diretoria, informando que analisou o documento acima referido e24

esclarece que a partir de dezembro de 2016 a coincidência dos membros do NDE e do25

Colegiado ocorreu em virtude do fato que os únicos candidatos inscritos para membros do26

Colegiado terem sido os professores Fábio, Nayara e Telma e foram eleitos por seus pares os27

professores Fábio e Telma. O Colegiado informa ainda que a Resolução nº 11, de 19 de março28

de 2012 prevê no seu artigo 4º a composição do NDE e a Resolução Nº 002, de 8 de março de29

2010, aprova o Regimento Interno do Colegiado do Curso de Bioquímica e este prevê no seu30

artigo 1º a composição do Colegiado do Curso de Bioquímica. Os docentes que podem se31

inscrever para os dois órgãos são basicamente os mesmos e nas últimas eleições poderiam ter32

se inscrito outros docentes que preenchiam estes requisitos, mas não houve manifestação de33

interesse. Este Colegiado esclarece que também considera importante a participação de outros34

docentes tanto no NDE quanto no Colegiado e espera que mais interessados se candidatem e35

dêem a sua contribuição para o curso nestes órgãos nas próximas eleições. Passando ao36

Informe 1, o professor Rafael leu o documento recebido do Centro Acadêmico de Bioquímica37

solicitando a aprovação do Colegiado para a criação de um regimento próprio para a fundação38

de ligas acadêmicas no Curso de Bioquímica. O documento foi assinado pelo discente Marcus39

Vinícius Gonçalves Antunes. O Colegiado decidiu que o professor Fábio será o relator da análise40

sobre esta solicitação. Foi entregue ao professor Fábio toda a documentação recebida e seus41

anexos. O relatório deverá ser apresentado na próxima reunião ordinária e a documentação42

devolvida à coordenadoria para providências e arquivo. Passando ao Informe 2, o professor43

Rafael apresentou ao Colegiado o documento recebido do Centro Acadêmico de Bioquímica44

indicando o discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves para novo mandato como representante45

discente neste Colegiado para atuar após 27/03/2018. O documento foi assinado pelo46

Presidente do Centro Acadêmico de Bioquímica, Gabriel Sousa Amorim. O Colegiado ficou47

ciente desta indicação e a coordenação enviará memorando à PROEN encaminhando o48

documento e solicitando a Portaria de nomeação do representante discente no Colegiado do49

curso. Encerrada a pauta, o Colegiado decidiu que a próxima reunião ordinária deverá50

ocorrer.no.dia.vinte.e.cinco.de.abril.de.dois.mil.e.dezoito.às.dezesseis.horas.A.reunião.enc51

errou.se.às.onze.horas.e.sete.minutos.Nada.mais.havendo.a.tratar,eu,Isabel.Cristina.Faria,lavrei.52

a.presente.ata,que.depois.de.lida,se.aprovada,será.por.mim.e.pelos.presentes.assinada.Divinóp53

olis,vinte.e.dois.de.março.de.dois.mil.e.dezoito.______________________________________54
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