
ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

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

SÃO JOÃO DEL-REI. Ao trigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito,3

às quatorze horas e trinta e três 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 da ata da 91ª reunião ordinária, de6

06 de agosto de 2018; 2) Análise da decisão Ad Referendum nº 005/2018 aprovando o7

aproveitamento de bolsas de monitoria disponibilizadas para o Curso de Bioquímica no semestre8

letivo 2018/2; 3) Análise da decisão Ad Referendum nº 006/2018 aprovando o aproveitamento de9

bolsa de monitoria disponibilizada para a UC Fenômenos de Transporte II do Curso de10

Bioquímica no semestre letivo 2018/2; 4) Análise da documentação relativa à comunicação de11

plágio em atividade avaliativa na UC Meio Ambiente e Saúde informada pela professora Beatriz12

Alves Ferreira; 5) Análise do Regimento das Ligas Acadêmicas do Curso de Bioquímica; 6)13

Análise do Regimento da Associação Atlética Acadêmica Unificada Abaporu do Campus Centro14

Oeste da UFSJ; 7) Outros assuntos. Estiveram presentes na reunião os professores Rafael15

César Russo Chagas, Fábio Vieira dos Santos e Telma Porcina Villas Boas Dias e o novo16

representante discente, Patrik da Silva Vital. A professora Letícia Fernandes de Oliveira não17

compareceu por estar afastada, em licença maternidade. A professora Gisele Cristina Rabelo18

Silva solicitou a sua exoneração do cargo de membro do Colegiado em 14 de agosto de 2018 e19

a votação para a eleição de novo membro está sendo realizada nesta data. Os discentes20

convidados para a discussão do ponto 4 da pauta, Gabriel Vicente Gontijo Costa e Victor Moreno21

Lourenço Borges não compareceram e não enviaram nenhuma resposta ao convite enviado para22

esta reunião. O professor Rafael solicitou a inclusão de mais dois pontos de pauta: 7) Análise do23

Requerimento nº 63.760/2018, da discente Bruna Gregório Silva solicitando equivalência e24

aproveitamento das disciplinas cursadas no curso de Biomedicina da Unifenas - Campus de25

Divinópolis para o Curso de Bioquímica; 8) Análise do Requerimento nº 64.493/2018, que26

originou o Processo nº 23122.017801/2018-61, da discente Juliana Costa Fonseca solicitando a27

prorrogação do prazo de integralização retroativo por 01 (um) semestre (2018/2). O Colegiado28

aprovou a inclusão destes dois pontos de pauta. Dando início à reunião o professor Rafael29

agradeceu a presença de todos e apresentou e deu as boas-vindas ao novo representante30

discente neste Colegiado, Patrik da Silva Vital, nomeado pela Portaria 018/UFSJ/PROEN, de 2131

de agosto de 2018 para o período de 16/08/2018 a 15/08/2019. A título de informes, o professor32

Rafael registrou que foi necessária a antecipação da reunião ordinária agendada para o dia três33

de setembro de dois mil e dezoito porque não haveria o quórum necessário, devido à ausência34

da professora Telma naquela data, além do afastamento da professora Letícia em licença35

maternidade e do novo membro do Colegiado cuja eleição ainda está em andamento. O36

professor Rafael informou também que foi necessário o cancelamento do oferecimento para37

2018/2 da UC Físico-Química II devido à solicitação de exoneração do cargo de docente da38

UFSJ pelo professor Moacyr Comar Júnior e do fato de não ser mais possível a contratação de39

substituto e de não haver docente no GAD com disponibilidade para assumir os encargos de40

mais esta UC. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 91ª reunião ordinária foi aprovada e41

assinada por todos os presentes. Passando ao ponto 2, o professor Rafael apresentou para42

análise a decisão Ad Referendum nº 005/2018 aprovando o aproveitamento de bolsas de43

monitoria disponibilizadas para o Curso de Bioquímica no semestre letivo 2018/2, em que44

considerou: - a necessidade de divulgação do edital e a seleção dos monitores do Curso de45

Bioquímica para o semestre 2018/2; - a necessidade de aproveitamento das bolsas de monitoria46

disponibilizadas para o curso de Bioquímica e a solicitação recebida dos docentes responsáveis47

pelas Unidades Curriculares Fundamentos de Modelagem Molecular e Quimiometria e Biologia48

Molecular; - que a próxima reunião do Colegiado do Curso de Bioquímica está agendada para o49

dia 03 de setembro de 2018, data em que já deverá ter ocorrido a divulgação do edital e a50

seleção dos monitores para o semestre 2018/2; e resolveu: - Aprovar o aproveitamento da bolsa51

concedida pela PROEN à UC Físico-Química II, disciplina cancelada do Oferecimento 2018/2,52

para a UC Fundamentos de Modelagem Molecular e Quimiometria. A solicitação de bolsa foi53

realizada pela mesma docente responsável pela UC para a qual a bolsa será cedida; - Aprovar o54

aproveitamento de uma das bolsas concedidas pela PROEN à UC Biotecnologia Vegetal, cedida55

pela docente responsável pelo pedido, para a UC Biologia Molecular. O Colegiado decidiu56

aprovar esta decisão. Passando ao ponto 3, o professor Rafael apresentou para análise a57

decisão Ad Referendum nº 006/2018 aprovando o aproveitamento de bolsa de monitoria58

disponibilizada para a UC Fenômenos de Transporte II do Curso de Bioquímica no semestre59



letivo 2018/2, em que considerou: - a cessão da bolsa de monitoria concedida para a Unidade60

Curricular - UC Fenômenos de Transporte II após a divulgação da vaga nos editais 003 e61

006/2018 sem que nenhum discente se candidatasse à vaga; - a necessidade de62

aproveitamento desta bolsa de monitoria disponibilizada para o Curso de Bioquímica e a63

solicitação recebida de docente responsável pela UC Parasitologia; - a necessidade de64

divulgação do edital e a seleção de monitor para o Curso de Bioquímica para o semestre 2018/2;65

- que a próxima reunião do Colegiado do Curso de Bioquímica está agendada para o dia 03 de66

setembro de 2018, data em que já deverá ter ocorrido a divulgação do edital e a seleção dos67

monitores para o semestre 2018/2; e resolveu: Aprovar o aproveitamento da bolsa concedida68

pela PROEN em 2018/2 à UC Fenômenos de Transporte II, disciplina para a qual não houve69

candidatos nos Editais 003 e 006/2018 para a UC Parasitologia. O Colegiado decidiu aprovar70

esta decisão. Passando ao ponto 4, o professor Rafael informou sobre a comunicação de plágio71

em atividade avaliativa na UC Meio Ambiente e Saúde informada pela professora Beatriz Alves72

Ferreira. Na atividade avaliativa, segundo a professora Beatriz, dois discentes utilizaram o artigo73

na íntegra e entregaram como trabalho final. O Colegiado, na reunião anterior, solicitou à74

professora Beatriz uma cópia impressa do trabalho entregue pelos discentes e uma cópia da75

solicitação da avaliação. O Colegiado convidou os discentes Gabriel Vicente Gontijo Costa e76

Victor Moreno Lourenço Borges para a discussão deste ponto de pauta, mas estes não77

compareceram e não enviaram nenhuma resposta ao convite enviado para esta reunião.78

Analisando a documentação disponibilizada pela professora Beatriz: o trabalho entregue pelos79

discentes e o artigo que foi supostamente plagiado, o Colegiado decidiu convocar80

oficialmente os referidos discentes para a próxima reunião ordinária, que acontecerá no81

mês de outubro de 2018 e informá-los que a sua presença será indispensável para a análise82

deste ponto. Passando ao ponto 5, o professor Rafael solicitou ao professor Fábio que83

apresentasse o relatório sobre o Regimento das Ligas Acadêmicas do Curso de Bioquímica. O84

professor Fábio informou que não redigiu um relatório sobre esta proposta, pois esta já havia85

sido analisada anteriormente e as adequações sugeridas foram feitas. O Colegiado decidiu86

aprovar o Regimento das Ligas Acadêmicas do Curso de Bioquímica, cujo documento87

recebido ficará retido para arquivo na coordenadoria do Curso. Passando ao ponto 6, o professor88

Rafael informou sobre o documento recebido do presidente da Associação Atlética Acadêmica89

Unificada Abaporu do Campus Centro Oeste da UFSJ - AAACCO, solicitando a aprovação do90

seu Regimento. O professor Fábio, que fez a análise prévia do documento, informou que91

entende que este Regimento não cabe ao Colegiado do Curso de Bioquímica aprovar, pois a92

AAACCO terá abrangência em todo o Campus Centro Oeste e não apenas no Curso de93

Bioquímica. Ainda assim, o professor Fábio fez uma leitura e apontou algumas sugestões de94

adequação aos discentes. O Colegiado, ao ter contato com a documento também entendeu95

desta forma e decidiu sugerir que a AAACCO submeta o referido Regimento à96

Congregação do Campus Centro-Oeste, para análise e aprovação. A documentação97

recebida deverá retirada na coordenadoria do Curso de Bioquímica pelo remetente. Passando98

ao ponto 7, o professor Rafael apresentou para análise o Requerimento nº 63.760/2018, da99

discente Bruna Gregório Silva, matrícula nº 18.515.0076, solicitado equivalência e100

aproveitamento das disciplinas cursadas no curso de Biomedicina da Unifenas - Campus de101

Divinópolis para o Curso de Bioquímica: Bases Anatômicas de Órgãos e Sistemas, solicita102

equivalência para: Anatomia Humana; Metodologia Científica, solicita equivalência para:103

Metodologia Científica; Bases Celulares e Embriologia, solicita equivalência para: Biologia104

Celular; História Ética e Bioética da Profissão Biomédica, solicita equivalência para: Ética,105

Bioética e Biossegurança; Ciências Sociais, solicita aproveitamento como Optativa; Química106

Geral, solicita aproveitamento como Optativa; Processos Físicos e Químicos, solicita107

aproveitamento como Optativa; Ecologia e Educação Ambiental, solicita aproveitamento como108

Optativa; Atividades Integradoras I, solicita aproveitamento como Optativa. O professor Rafael109

informou que as solicitações de equivalência estão sendo avaliadas pelos docentes110

responsáveis pelas Unidades Curriculares e o Colegiado decidiu acatar as decisões destes111

docentes. Sobre o aproveitamento das disciplinas como optativas para o curso de112

Bioquímica o Colegiado decidiu aprovar o aproveitamento das seguintes: Ciências Sociais113

e Ecologia e Educação Ambiental. Quanto às demais optativas, tiveram o requerimento114

indeferido, por já existir no currículo do curso de Bioquímica UC’s obrigatórias com estes115

conteúdos, mas não serem suficientes para a equivalência de tais UC’s: Química Geral,116

Processos Físicos e Químicos. Também foi indeferido o aproveitamento da disciplina Atividades117

Integradoras I, pois o Colegiado entendeu que esta não é pertinente ao currículo do Curso de118



Bioquímica. Passando ao ponto 8, o professor Rafael apresentou para análise o Requerimento119

nº 64.493/2018, que originou o Processo nº 23122.017801/2018-61, da discente Juliana Costa120

Fonseca solicitando a prorrogação do prazo de integralização retroativo por 01 (um) semestre121

(2018/2). Segue a transcrição das informações oferecidas pela própria discente no requerimento:122

“O prazo de integralização venceu no fim do semestre passado, 2018/1, e neste semestre,123

2018/2 curso as 05 disciplinas que faltam para finalizar o curso. Por isso, solicito que esse prazo124

seja extensivo a este semestre para que eu possa concluir as matérias e não ter prejuízo ou125

problemas na hora de colar grau.” O Colegiado decidiu aprovar a prorrogação do prazo de126

integralização retroativo por 01 (um) semestre (2018/2). Encerrada a pauta, o Colegiado127

decidiu que a próxima reunião ordinária deverá ocorrer no dia dezenove de outubro de dois128

mil e dezoito às treze horas e quinze minutos. A reunião encerrou-se às quinze horas e vinte129

e dois minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata, que130

depois.de.lida,se.aprovada,será.por.mim.e.pelos.presentes.assinada.Divinópolis,trinta.e.um.de.a131

gosto.de.dois.mil.e.dezoito.Isabel.Cristina.Faria______________________________________132

Rafael César Russo Chagas_____________________________________________________133

Fábio Vieira dos Santos_________________________________________________________134

Telma Porcina Vilas Boas Dias___________________________________________________135
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