
ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

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

SÃO JOÃO DEL-REI. Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e3

dezoito, às quinze horas e sete 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 93ª reunião ordinária, de6

19 de outubro de 2018; 2) Proposta de cancelamento da UC Físico-Química I no semestre7

2018/2; 3) Análise dos processos de prorrogação de prazo para integralização do curso; 4)8

Aprovação da proposta do horário para 2019/1; 5) Outros assuntos. Estiveram presentes na9

reunião os professores Rafael César Russo Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, Fábio Vieira10

dos Santos, Telma Porcina Villas Boas Dias e Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos e o11

representante discente, Patrik da Silva Vital. Também estiveram presentes como convidadas12

para a discussão do ponto 2 as representantes dos discentes inscritos na UC Físico-Química I13

no semestre 2018/2: Lívia Carolina Andrade Figueiredo e Luiza Marques Paschoal Barbosa, que14

deixaram a reunião logo após a discussão deste ponto da pauta. O professor Rafael solicitou a15

inclusão de mais um ponto de pauta, recebido após o envio da convocação: 5) Requerimentos16

Eletrônicos com solicitações de quebra de prerrequisitos. O Colegiado aprovou a inclusão deste17

ponto de pauta. Dando início à reunião o professor Rafael agradeceu a presença de todos e18

iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 93ª reunião ordinária foi aprovada e assinada por todos os19

presentes. No ponto 2, sobre a proposta de cancelamento da UC Físico-Química I no semestre20

2018/2 o professor Rafael relatou os fatos que levaram a esta necessidade: Em 26/07/2018 o21

professor Moacyr Comar Júnior informou ao professor Rafael que estava saindo da UFSJ em22

virtude da sua aprovação em concurso público em outra universidade. Nesta data, período de23

férias letivas, o GAD já havia distribuído a carga horária das unidades curriculares sob a sua24

responsabilidade nos cursos de Bioquímica e Farmácia entre os docentes que até então25

compunham este GAD (professores Alex Gutterres Taranto, Beatriz Alves Ferreira e Moacyr26

Comar Júnior). No início do semestre letivo 2018/2 já não era mais possível a realização de27

concurso público para provimento da vaga aberta com a saída do professor Moacyr devido à28

proibição legal de realização de concurso público em período pré-eleitoral. Naquele momento o29

período para alterações no horário já havia se encerrado e devido à sobreposição de horários30

das unidades curriculares deste GAD não havia como os dois docentes restantes, Alex e Beatriz31

assumirem todas as unidades curriculares nos cursos de Bioquímica e Farmácia. Diante desta32

situação, a coordenação decidiu solicitar à PROEN o cancelamento da UC Físico-Química II, por33

ser a que tinha o menor número de discentes inscritos (nove). Remanejada para assumir a UC34

Físico-Química I, a professora Beatriz informou que só poderia assumir estes encargos didáticos35

a partir do mês de setembro/2018. Com o objetivo de evitar danos ao conteúdo a ser ministrado36

aos alunos, o coordenador do Curso de Bioquímica, professor Rafael Chagas, por pertencer ao37

GAD Química, solicitou ao líder deste GAD, professor Frank Pereira de Andrade e este se38

prontificou a ministrar as aulas na UC Físico-Química I até o dia 06/09/2018, o que foi feito. Em39

seguida a professora Beatriz comunicou o seu afastamento para tratamento da própria saúde40

pelo período de 14 (quatorze) dias, de 29/08/2018 a 11/09/2018; com novo afastamento de41

25/09/2018 a 09/10/2018. Em 10/10/2018 a professora Beatriz comunicou que o seu42

afastamento fora novamente prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, compreendendo o período43

de 10/10/2018 a 08/12/2018, o que inviabilizou o andamento das aulas nesta UC. A esta altura o44

GAD tinha como único docente o seu líder, professor Alex, que já havia assumido outras UC’s e45

não tinha condições de assumir mais nenhum encargo. O professor Alex consultou então ao46

GAD Química se haveria a possibilidade de algum dos seus docentes assumir os encargos47

restantes da UC Físico-Química I. Após análise da situação, em 29/10/2018 o GAD Química48

informou que pela quantidade de aulas já ministradas, pelo conteúdo já visto pelos discentes e49

pelo pouco tempo restante para a finalização do semestre 2018/2, não havia condição de50

nenhum docente deste GAD assumir os encargos de mais esta UC. O professor Alex Taranto51

também consultou ao GAD Área Tecnológica se haveria a possibilidade de algum dos seus52

docentes terminar de ministrar as aulas de Física-Química I. O GAD Área Tecnológica informou53

que considerando os mesmos motivos apresentados pelo GAD Química e por já ter dois de seus54

membros afastados não haveria condições de assumir mais este encargo. Diante de todos os55

motivos acima expostos a coordenação do curso de Bioquímica decidiu trazer ao Colegiado a56

proposta de solicitar à PROEN o cancelamento da UC Físico-Química I no semestre 2018/2.57

Com o objetivo de evitar maiores prejuízos didáticos aos discentes, a Vice-diretora do CCO,58

professora Hérica de Lima Santos informou sobre a possibilidade de aproveitamento de59



candidato aprovado em processo seletivo para provimento de vaga de professor substituto em60

outros cursos da UFSJ. O professor Rafael informou ao Colegiado que a coordenação do curso61

de Farmácia levará para análise do seu colegiado a proposta de oferecimento de uma turma62

extemporânea no período de férias acadêmicas (janeiro/ fevereiro de 2019). O professor Rafael63

informou que a proposta da coordenação de Bioquímica é solicitar ao GAD Modelagem64

Molecular que a professora substituta que o GAD espera receber até dezembro/2018 ofereça65

também uma turma extemporânea e condensada da UC Físico-Química I no período de férias66

acadêmicas (janeiro/ fevereiro de 2019) para os alunos que tiverem interesse em se inscrever,67

não havendo obrigatoriedade aos alunos para esta turma extemporânea. Questionado pelas68

discentes presentes, o professor Rafael informou que não aconselha a liberação dos prerrequitos69

para cursar Físico-Química II (que é Físico-Química I), pois o conteúdo ministrado na UC Físico-70

Química II é uma continuação do conteúdo da UC Físico-Química I, o que torna imprescindível o71

discente ter sido aprovado em Físico-Química I para cursar Físico-Química II. Os componentes72

do Colegiado afirmaram partilhar deste entendimento. Diante de todo o exposto, o Colegiado73

decidiu aprovar a proposta de cancelamento da UC Físico-Química I em 2018/2 e o74

oferecimento de uma turma extemporânea e condensada no período das férias75

acadêmicas como narrado, o que deve ser solicitado à PROEN. As representantes dos76

discentes inscritos na UC Físico-Química I presentes na reunião, Lívia Carolina Andrade77

Figueiredo e Luiza Marques Paschoal Barbosa também concordaram com a proposta tanto do78

cancelamento da UC Físico-Química I em 2018/2 tanto com o oferecimento de uma turma79

extemporânea e condensada no período das férias acadêmicas (janeiro/ fevereiro de 2019).80

Passando ao ponto 3, o professor Rafael apresentou para análise os Requerimentos Eletrônicos81

e os respectivos processos recebidos contendo as solicitações de prorrogação de prazo para82

integralização do curso. O professor Rafael informou também sobre a orientação acerca da83

Resolução nº 004, de 26 de outubro de 1989 e legislação superior dada à coordenação do Curso84

de Enfermagem pela PROEN e compartilhada com as demais coordenações dos cursos de85

graduação do CCO. Após análise da documentação relativa a cada processo o Colegiado86

decidiu: Gabriela Marinho da Fonseca - Requerimento nº 67895/2018 - Processo nº87

23122.024165/2018-23, solicitando a prorrogação do prazo para integralização do curso por 0788

(sete) semestres. O Colegiado decidiu aprovar a solicitação por 04 (quatro) semestres,89

sendo: 2018/1 e 2018/2 para regularizar a situação da discente, cujo prazo havia vencido em90

2017/2, conforme orientação da DICON e 2019/1 e 2019/2, cabendo à discente solicitar nova91

prorrogação após este prazo, devendo esta ser analisada de acordo com o desempenho92

acadêmico que a discente apresentar. Jéssica Elvira Siqueira Medeiros - Requerimento nº93

68054/2018 - Processo nº 23122.024513/2018-62, solicitando a prorrogação do prazo para94

integralização do curso por 04 (quatro semestres). O Colegiado decidiu aprovar a solicitação95

por 02 (dois) semestres: 2019/1 e 2019/2, cabendo à discente solicitar nova prorrogação96

após este prazo, devendo esta ser analisada de acordo com o desempenho acadêmico97

que a discente apresentar. Renata de Oliveira Vaz - Requerimento nº 68.076/2018 - Processo98

nº 23122.024781/2018-84, solicitando a prorrogação do prazo para integralização do curso por99

03 (três semestres). O Colegiado decidiu aprovar a solicitação por 01 (um) semestre100

(2019/1), podendo a discente solicitar nova prorrogação após este período, desde que em101

2019/1 esta faça no mínimo 260 (duzentos e sessenta) horas em Unidades Curriculares - UC102

e não seja reprovada em nenhuma UC nem por nota nem por infrequência às aulas. Lídia103

Anita Alves Nascimento - Requerimento nº 68.108/2018 - Processo nº 23122.024757/2018-45,104

solicitando a prorrogação do prazo para integralização do curso por 05 (cinco semestres). O105

Colegiado decidiu aprovar a solicitação por 05 (cinco) semestres: até 2021/1. Passando ao106

ponto 4, o professor Rafael apresentou a proposta do horário para 2019/1, em que as107

alterações que foram feitas foram todas solicitadas pelos docentes responsáveis pelas108

Unidades Curriculares ou pelo líder do respectivo GAD: - Biologia Celular, a pedido da109

professora Rosy; - Genética, a pedido do professor Fábio; - Química Orgânica II, a pedido do110

professor José Villar; - Fundamentos de Modelagem Molecular e Quimiometria, a pedido do111

líder do GAD, professor Alex Taranto para evitar sobreposição de horários entre as Unidades112

Curriculares de atribuição deste GAD. O Colegiado aprovou a proposta de horário para o113

semestre 2019/1. Em seguida o professor Rafael informou ao Colegiado as Unidades114

Curriculares optativas propostas pelos GAD’s a serem ofertadas no Curso de Bioquímica no 1º115

semestre letivo de 2019 e aprovou as seguintes: - Farmacologia Básica, 10 vagas, oferecida116

pela professora Gláucia Maria Lopes Reis, segunda-feira de 08:55 às 11:50h e de 13:15 às117

15:05h; - Introdução à Nanobiotecnologia, 20 vagas, oferecida pela professora Mariana118



Campos da Paz Lopes Galdino, segunda-feira de 16:10 às 18:00h e quarta-feira de 16:10 às119

18:00h; Profissionalismo: Gestão de tempo e agenda no desenvolvimento profissional,120

10 vagas, oferecida pela professora Angelita Cristine de Melo, segunda-feira de 11:50 às121

12:45h; - Microbiologia Clínica, 05 vagas, oferecida pela professora Magna Cristina de122

Paiva, quarta-feira de 08:00 às 11:50h; - Introdução à Inovação Tecnológica: Da ideia ao123

produto, 20 vagas, oferecida pelo professor Alexsandro Sobreira Galdino, quinta-feira de124

13:15 às 16:10h; - Bromatologia e Análises de Alimentos, 10 vagas, oferecida pelas125

professoras Telma Porcina Vilas Boas Dias, Gisele Cristina Rabelo Silva e Letícia126

Fernandes Oliveira, quinta-feira de 13:15 às 17:05h; - Interpretação de Exames127

Laboratoriais, 20 vagas, oferecida pelo professor Leandro Augusto Oliveira Barbosa,128

quinta-feira de 16:10 às 18:00h. O Colegiado aprovou como eletiva o oferecimento da129

Unidade Curricular: - Felicidade, 15 vagas, oferecida pelos professores Paulo Afonso130

Granjeiro, Daniel Bonoto Gonçalves, Alexandre Silva e Richardson Miranda, terça-feira, de131

17:05 às 18:00h. O Colegiado entendeu que o conteúdo da Unidade Curricular132

“Propriedade Intelectual, Busca e Redação de Patentes” se sobrepõe ao conteúdo da133

Unidade Curricular já existente e também oferecida para o semestre 2019/1 “Introdução à134

Inovação Tecnológica: Da Ideia ao Produto”. O Colegiado sugere que caso haja interesse por135

parte do docente que a oferece, que sejam realizadas as adequações no Plano de Ensino136

eliminando as sobreposições de conteúdo e que a submeta novamente à análise do Colegiado.137

Ressalte-se que caso seja feita a adequação do Plano de Ensino/ conteúdo e o Colegiado o138

aprove, se já tiver se encerrado o prazo para o cadastro regular das unidades curriculares para o139

oferecimento em 2019/1, a Unidade Curricular poderá ser ofertada como extemporânea, com a140

inscrição dos discentes via Edital. O Colegiado definiu também a data para a terceira etapa141

de inscrição periódica do curso de Bioquímica (presencial), que será no dia 19/02/2019.142

Passando ao ponto 5, o professor Rafael apresentou os Requerimentos Eletrônicos contendo143

solicitações de quebra de prerrequisitos para cursar a UC Estágio Supervisionado - BQ055:144

Mylane Karollaine Matos - matrícula nº 15.515.0102 - Requerimento Eletrônico nº 68.383/2018.145

Após a análise da solicitação e do Histórico Escolar da discente o Colegiado decidiu aprovar a146

solicitação para a liberação de prerrequisito, cabendo à discente solicitar a sua inscrição147

em Estágio Supervisionado - BQ055 na coordenadoria do curso, apresentando a cópia do148

Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório devidamente assinado. Raissa Nicole de149

Mendonça - matrícula nº 13.515.0045 - Requerimento Eletrônico nº 68.403/2018. Após a análise150

da solicitação e do Histórico Escolar da discente o Colegiado decidiu aprovar a solicitação151

para a liberação de prerrequisito, cabendo à discente solicitar a sua inscrição em Estágio152

Supervisionado - BQ055 na coordenadoria do curso, apresentando a cópia do Termo de153

Compromisso de Estágio Obrigatório devidamente assinado. Encerrada a pauta, o154

Colegiado decidiu que a próxima reunião ordinária deverá ocorrer no dia sete de dezembro155

de dois mil e dezoito às treze horas e quinze minutos. A reunião encerrou-se às dezessete156

horas e três minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata,157

que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, vinte e158
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