
ATA DA OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

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

SÃO JOÃO DEL-REI. Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio 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 88ª reunião ordinária, de 25 de6

abril de 2018; 2) Aprovação do modelo de Plano de Ensino para o semestre 2018/2 do Curso de7

Bioquímica; 3) Análise da solicitação de autorização para afastamento integral para realização8

de projeto de pesquisa em instituição fora do país da Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva; 4)9

Outros assuntos. Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César Russo Chagas,10

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

representante discente Pablo Felipe Rodrigues Gonçalves. A professora Letícia Fernandes de12

Oliveira não compareceu por estar afastada, em licença maternidade. Dando início à reunião o13

professor Rafael agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de mais um ponto de14

pauta: 4) Elaboração de Norma do colegiado sobre revisão de provas. O colegiado aprovou a15

inclusão deste ponto. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 88ª reunião ordinária foi aprovada e16

assinada por todos os presentes. Passando ao ponto 2, o professor Rafael apresentou ao17

Colegiado a proposta de modelo de Plano de Ensino para o semestre 2018/2 do Curso de18

Bioquímica, atendendo ao disposto na Resolução nº 012 do CONEP, de 04 de abril de 2018.19

Após ponderações o Colegiado decidiu que o novo plano de ensino será enviado aos docentes20

que ministram aulas no curso, que deverão devolvê-lo corretamente preenchido à coordenação21

até o dia 22/06/2018, constando o nome do docente. Caberá ao coordenador conferir os planos22

recebidos dos docentes e ao colegiado aprová-los após conferidos e adequados, se for o caso.23

Caberá à coordenadoria do curso divulgar os planos na página do curso após aprovados.24

Passando ao ponto 3, o professor Rafael apresentou a solicitação de afastamento do país como25

pesquisadora visitante em instituição americana enviada pela professora Gisele Cristina Rabelo26

Silva, a seguir transcrita: “Divinópolis-MG, 14 de Maio de 2018. À Coordenação do Curso de27

Bioquímica do campus Centro Oeste Dona Lindu (CCO). Assunto: Solicitação de afastamento do28

país como pesquisador visitante em instituição americana. Prezados, Gostaria de solicitar29

autorização para afastamento integral para realização de um projeto de pesquisa em uma30

instituição fora do país (University of Kentucky, Estados Unidos) durante quatro meses do31

segundo semestre de 2018. Tendo início no dia primeiro de setembro finalizando dia trinta e um32

de dezembro do presente ano. Este programa de pesquisa será financiado pela instituição33

Fulbright, pela aprovação no processo seletivo nomeado de “Fulbright Junior Faculty Member34

Award”, que financia jovens pesquisadores em pesquisas a serem realizadas em instituições35

americanas. As documentações da aprovação na bolsa de estudos, carta da instituição de36

realização de pesquisa, assim como o projeto de pesquisa a ser realizado estão em anexo. As37

unidades curriculares que sou responsável estão alocadas no GAD-Tecnológicas, que em38

reunião no dia 7 (sete) de maio de 2018 autorizou meu afastamento através da ata da vigésima39

sétima reunião ordinária em anexo a este documento. Esta autorização foi concedida diante do40

calendário de reposição de aulas das unidades curriculares que sou responsável, conforme41

quadro da página posterior.” O colegiado decidiu apresentar a sua ciência, diante do parecer42

favorável do GAD-Tecnológicas, emitido na Ata da 27ª (vigésima sétima) reunião ordinária deste43

GAD, realizada em 07 de maio de 2018. Passando ao ponto 4, o colegiado decidiu que para44

elaborar uma norma específica sobre revisão de provas no curso de Bioquímica a coordenadoria45

enviará aos membros deste colegiado a Resolução da UFSJ que trata sobre este assunto e a46

norma deverá ser elaborada na próxima reunião ordinária. Encerrada a pauta, o Colegiado47

decidiu que a próxima reunião ordinária deverá ocorrer no dia dezoito de junho de dois mil48

e dezoito às dez horas. A reunião encerrou-se às dezessete horas e quarenta e três minutos.49

Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata, que depois de lida,50

se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, vinte e três de maio de dois51

mil.e.dezoito.___________________________________________________________________52
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