
ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

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

SÃO JOÃO DEL-REI. Ao vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às3

dezesseis horas e dez minutos, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Bioquímica4

do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pelo professor Rafael César Russo5

Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 87ª reunião ordinária, de 22 de6

março de 2018; 2) Análise do parecer do Prof. Fábio Vieira dos Santos sobre a proposta de7

Regimento das Ligas Acadêmicas do Curso de Bioquímica e demais documentos apresentados8

pelo Centro Acadêmico de Bioquímica; 3) Análise do processo nº 23122.019806/2017-47:9

Solicitação de prorrogação de prazo de integralização de curso; 4) Aprovação do novo PPC do10

Curso de Bioquímica; 5) Outros assuntos. Estiveram presentes na reunião os professores Rafael11

César Russo Chagas, Fábio Vieira dos Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva e Telma Porcina12

Villas Boas Dias e o representante discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves. A professora13

Letícia Fernandes de Oliveira não compareceu por estar afastada, em licença maternidade.14

Também esteve presente para a discussão do ponto 2 o discente Gabriel Sousa Amorim,15

Presidente do Centro Acadêmico de Bioquímica. Dando início à reunião o professor Rafael16

agradeceu a presença de todos. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 87ª reunião ordinária foi17

aprovada e assinada por todos os presentes. Passando ao ponto 2, o professor Fábio informou18

ao Colegiado e ao discente Gabriel as incorreções observadas na proposta de Regimento das19

Ligas Acadêmicas do Curso de Bioquímica e demais documentos apresentados pelo Centro20

Acadêmico de Bioquímica, para que sejam efetuadas as adequações e seja novamente21

submetida ao Colegiado para parecer e aprovação. Toda a documentação recebida foi devolvida22

ao discente Gabriel para adequação. Passando ao ponto 3, o professor Rafael apresentou o23

processo nº 23122.019806/2017-47: Requerimento nº 57.141/2018: Solicitação de prorrogação24

de prazo de integralização de curso da discente Alessandra Aparecida de Melo Souza, matrícula25

nº 11.515.0038 por mais um semestre letivo (2018/2). O professor Rafael ressaltou que neste26

mesmo processo já consta uma solicitação de prorrogação feita pela discente no semestre27

anterior, que foi concedida. Após ponderações o Colegiado decidiu aprovar a prorrogação do28

prazo de integralização do curso por mais um semestre (2018/2), em virtude de ter ocorrido29

choque de horários e não devido à reprovação da discente. Passando ao ponto 4, o professor30

Rafael apresentou o novo PPC do Curso de Bioquímica e explicou sobre as principais alterações31

em relação ao PPC vigente. O Colegiado aprovou a proposta do novo PPC, que deverá ser32

encaminhado para análise nas instâncias competentes. Encerrada a pauta, o33

Colegiado.decidiu.que.a.próxima.reunião.ordinária.deverá.ocorrer.no.dia.vinte.e.três.de.mai34

o.de.dois.mil.e.dezoito.às.dezesseis.horas.A.reunião.encerrou.se.às.dezesseis.horas.e.quare35

nta.e.sete.minutos.Nada.mais.havendo.a.tratar,eu,Isabel.Cristina.Faria,lavrei.a.presente.ata,que.36

depois.de.lida,se.aprovada,será.por.mim.e.pelos.presentes.assinada.Divinópolis,vinte.e.cinco.de.37

abril.de.dois.mil.e.dezoito.______________________________________________________38
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