
ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

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

SÃO JOÃO DEL-REI. Ao sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas3

e trinta e cinco 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, para cumprir a5

seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 94ª reunião ordinária, de 21 de novembro de 2018; 2) Análise6

da decisão Ad Referendum nº 007/2018, de 26/11/2018 aprovando o oferecimento da UC optativa7

“Propriedade Intelectual, Busca e Redação de Patentes” para o semestre 2019/1; 3) Aprovação dos8

Planos de Ensino das Unidades Curriculares ofertadas para o semestre 2019/1; 4) Outros assuntos.9

Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César Russo Chagas, Letícia Fernandes de10

Oliveira, Fábio Vieira dos Santos, Telma Porcina Villas Boas Dias e Vanessa Jaqueline da Silva Vieira11

dos Santos. O representante discente Patrik da Silva Vital não compareceu e não justificou a sua12

ausência. Dando início à reunião o professor Rafael agradeceu a presença de todos e solicitou a13

inclusão de mais um ponto de pauta, recebido após o envio da convocação: 4) Requerimento14

Eletrônico contendo solicitação de prorrogação de prazo para integralização do curso. O Colegiado15

aprovou a inclusão deste ponto de pauta. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 94ª reunião ordinária16

foi aprovada e assinada por todos os presentes. No ponto 2, o professor Rafael apresentou para17

análise a decisão Ad Referendum nº 007/2018, de 29/11/2018 aprovando o oferecimento da UC18

optativa “Propriedade Intelectual, Busca e Redação de Patentes” para o semestre 2019/1. Os19

membros do Colegiado já haviam sido consultados por e-mail sobre esta decisão. O Colegiado20

decidiu aprovar a decisão Ad Referendum nº 007/2018. Passando ao ponto 3, o professor Rafael21

informou que todos os planos de ensino para o semestre 2019/1 recebidos dos docentes foram22

analisados pelo coordenador e considerados aptos. O Colegiado decidiu aprovar estes planos de23

ensino, que serão posteriormente divulgados na página do curso. Passando ao ponto 4, o professor24

Rafael apresentou para análise o Requerimento Eletrônico e o respectivo processo recebido25

contendo a solicitação de prorrogação de prazo para integralização do curso do discente Eduardo26

Henrique de Paula Ribeiro - Requerimento nº 69.079/2018, solicitando a prorrogação do prazo para27

integralização do curso por mais 01 (um) semestre. Analisando a documentação, verificou-se que em28

junho de 2017 o prazo para integralização do curso já havia sido prorrogado por três semestres29

letivos: 2017/2, 2018/1 e 2018/2. O Colegiado decidiu aprovar a solicitação por mais 01 (um)30

semestre letivo: 2019/1. Encerrada a pauta, o professor Rafael passou ao Colegiado os seguintes31

informes: 1) Após a aprovação do horário para o semestre 2019/1 na última reunião ordinária, foi32

necessário realizar a alteração do horário da UC “Fundamentos de Modelagem Molecular e33

Quimiometria”, a pedido da docente responsável e pelo líder do GAD Modelagem Molecular, voltando34

o horário para as sextas-feiras de 13:15 às 16:10 horas. O Colegiado teve ciência desta alteração35

no horário para o semestre 2019/1; 2) A coordenação do curso informou aos discentes Gabriel36

Vicente Gontijo Costa e Victor Moreno Lourenço Borges sobre a Advertência por não terem37

comparecido nem justificado ausência na 93ª reunião ordinária do Colegiado do curso de Bioquímica38

no dia 19/10/2018 para a qual foram convocados para esclarecer fatos relativos a acusação de plágio39

em atividade avaliativa. A coordenação também encaminhou memorando à DICON/ CCO solicitando40

que seja feita a respectiva anotação nas fichas cadastrais dos discentes. Encerrada a pauta, o41

Colegiado não teve como decidir a data da próxima reunião ordinária em virtude do vencimento dos42

mandatos da maioria dos membros. O novo Colegiado eleito deve decidir a data da próxima43

reunião ordinária no início do semestre letivo 2019/1. O Colegiado acordou que a aprovação da44

ata desta reunião se dará por e-mail e todos os componentes devem assiná-la na45

coordenadoria do curso. Por ser a última reunião desta composição do Colegiado e do seu46

mandato como coordenador do curso o professor Rafael agradeceu a presença e a colaboração de47

todos durante o tempo da sua permanência na coordenação. A reunião encerrou-se às quatorze48

horas e quatorze minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata,49

que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, sete de50

dezembro de dois mil e dezoito.51
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