
ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

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

SÃO JOÃO DEL-REI. Ao sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas3

e quatro minutos, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Bioquímica do Campus4

Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pelo professor Rafael César Russo Chagas, para5

cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 90ª reunião ordinária, de 18 de junho de 2018;6

2) Análise da decisão Ad Referendum nº 004/2018 aprovando os Planos de Ensino das7

Unidades Curriculares oferecidas no Curso de Bioquímica para o semestre letivo 2018/2; 3)8

Análise do Processo nº 23122.013454/2018-05 contendo solicitação de prorrogação de prazo9

para integralização do curso do discente Lázaro Mateus Megre Timóteo; 4) Comunicação de10

plágio em atividade avaliativa na UC Meio Ambiente e Saúde informada pela Profa. Beatriz Alves11

Ferreira; 5) Análise das solicitações recebidas na 3ª etapa da inscrição periódica (presencial)12

para o semestre letivo 2018/2; 6) Definição de comissão eleitoral e datas para eleição de13

membro docente do Colegiado do curso de Bioquímica para suprir a vaga que será aberta com o14

vencimento do mandato da Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva em 19/09/2018; 7) Outros15

assuntos. Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César Russo Chagas, Fábio16

Vieira dos Santos e Telma Porcina Villas Boas Dias e o representante discente Pablo Felipe17

Rodrigues Gonçalves. A professora Letícia Fernandes de Oliveira não compareceu por estar18

afastada, em licença maternidade. A professora Gisele Cristina Rabelo Silva apresentou a sua19

justificativa por telefone, pois não conseguiu chegar em tempo da viagem ao Rio de Janeiro no20

Consulado Americano onde foi para entrevista ligada ao seu afastamento para pós-doutorado. O21

Colegiado acatou a sua justificativa. O professor Rafael solicitou a inclusão de mais um ponto de22

pauta: 7) Indicação de docente para assumir a coordenação dos Estágios Supervisionados do23

Curso de Bioquímica em substituição à professora Gisele Cristina Rabelo Silva. O Colegiado24

aprovou a inclusão deste ponto de pauta. Dando início à reunião o professor Rafael agradeceu a25

presença de todos e registrou que a reunião ordinária agendada para o dia cinco de julho de dois26

mil e dezoito não ocorreu nem houve a convocação porque não haveria o quórum necessário,27

devido ao período de férias dos professores Fábio e Gisele, além do afastamento da professora28

Letícia em licença maternidade. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 90ª reunião ordinária foi29

aprovada e assinada por todos os presentes. Passando ao ponto 2, o professor Rafael30

apresentou ao Colegiado a decisão Ad Referendum nº 004/2018, de 09 de julho de 2018,31

aprovando os Planos de Ensino das Unidades Curriculares no curso de Bioquímica para o32

semestre letivo 2018/2. O Colegiado decidiu aprovar esta decisão. Passando ao ponto 3, o33

professor Rafael apresentou para análise o Processo nº 23122.013454/2018-05, Requerimento34

nº 60.801/2018 de Lázaro Mateus Megre Timóteo, matrícula: 11.515.0118, solicitando a35

prorrogação do prazo de integralização do curso por mais 5 (cinco) semestres letivos. O36

professor Rafael repassou ao Colegiado as informações prestadas pela PROEN à coordenação37

do curso de Enfermagem para solicitações análogas. Após ponderações, o Colegiado,38

considerando a Resolução nº 004, de 26 de outubro de 1989, decidiu aprovar a prorrogação39

do prazo de integralização do curso por mais 2 (dois) semestres letivos (2018/2 e 2019/1) e40

após este prazo, se necessário, o discente deverá solicitar nova prorrogação. O Colegiado41

decidiu ainda encaminhar o discente para acompanhamento pela PROAE/ CCO. Passando42

ao ponto 4, o professor Rafael informou sobre a comunicação de plágio em atividade avaliativa43

na UC Meio Ambiente e Saúde informada pela professora Beatriz Alves Ferreira. Na atividade44

avaliativa, segundo a professora Beatriz dois discentes utilizaram o artigo na íntegra e45

entregaram como trabalho final. O Colegiado decidiu solicitar à professora Beatriz uma cópia46

impressa do trabalho entregue pelos discentes e uma cópia da solicitação da avaliação. O47

Colegiado decidiu ainda convocar os dois discentes para a próxima reunião ordinária. Passando48

ao ponto 5, o professor Rafael apresentou os requerimentos recebidos na terceira etapa de49

inscrição periódica (presencial) e o colegiado definiu como critérios para liberação de50

prerrequisitos dos requerimentos no semestre 2018/2: - Estar cursando o último ano do51

curso; - Ter CR (coeficiente de Rendimento) acima de 5,9000; - Será possível liberar52

apenas 1 (um) prerrequisito por disciplina; - Será possível liberar o prerrequisito apenas 153

(uma) vez por disciplina. Dos requerimentos analisados foram aprovados os das seguintes54

discentes, por se enquadrarem nos critérios predefinidos descritos acima: - Bruna Pagnozzi55

Guirra e Silva - Matrícula nº: 15.515.0037; - Juliana Costa Fonseca - Matrícula nº: 11.515.0116.56

Passando ao ponto 6, o professor Rafael informou sobre a necessidade da eleição para membro57

docente do Colegiado do curso de Bioquímica para suprir a vaga que será aberta com o58

vencimento do mandato da professora Gisele Cristina Rabelo Silva em 19/09/2018. O Colegiado59



decidiu aproveitar a mesma comissão eleitoral que acompanhará a eleição para membros60

do NDE: professor Rafael César Russo Chagas e professora Telma Porcina Vilas Boas61

Dias, sob a presidência do primeiro, já nomeados pela Portaria nº62

125/UFSJ/CCO/DIRETORIA, de 27 de junho de 2018. O Colegiado decidiu também que a63

própria comissão eleitoral definirá as datas para a eleição de membro do Colegiado.64

Passando ao ponto 7, o professor Rafael informou que em virtude do afastamento integral para65

realização de projeto de pesquisa / pós-doutorado em instituição fora do país da professora66

Gisele Cristina Rabelo Silva, será necessária a indicação de docente para assumir a67

coordenação dos Estágios Supervisionados do Curso de Bioquímica em substituição à68

professora Gisele. O Colegiado decidiu indicar a professora Telma Porcina Vilas Boas Dias69

para assumir a coordenação do TCC Modalidade Estágio Supervisionado do Curso de70

Bioquímica por um período de 2 anos a contar da data de emissão do documento de71

comunicação, em substituição à professora Gisele Cristina Rabelo Silva. Encerrada a pauta, o72

Colegiado decidiu que a próxima reunião ordinária deverá ocorrer no dia três de setembro73

de dois mil e dezoito às nove horas. A reunião encerrou-se às dez horas e sete minutos. Nada74

mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata, que depois de lida, se75

aprovada,será.por.mim.e.pelos.presentes.assinada.Divinópolis,seis.de.agosto.de.dois.mil.e.dezoi76

to.___________________________________________________________________________77
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