
ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1

BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e3

dezenove, às quatorze horas e seis minutos, reuniram-se os membros do colegiado do4

curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pela professora5

Telma Porcina Vilas Boas Dias, para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 97ª6

reunião ordinária, de 05 de abril de 2019; 2) Análise da decisão Ad Referendum nº 006/2019,7

de 22/04/2019 que informou que os cursos afins ao curso de Bioquímica para os processos8

seletivos de admissão de discentes serão mantidos: Todos os cursos; 3) Outros assuntos.9

Estiveram presentes na reunião os professores Telma Porcina Villas Boas Dias, Vanessa10

Jaqueline da Silva Vieira dos Santos, Fábio Vieira dos Santos e Gisele Cristina Rabelo Silva11

e a representante discente Bárbara Isabelly Sousa Assunção. A professora Letícia12

Fernandes de Oliveira justificou a sua ausência. O colegiado acatou esta justificativa. Dando13

início à reunião a professora Telma agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de14

mais um ponto de pauta, recebido pela coordenadoria após o envio da convocação: 3)15

Requerimento Eletrônico nº 76.366/2019 - Letícia Pavan dos Anjos - matrícula: 17.515.0068:16

Solicitação de revisão da correção da primeira avaliação de Física, realizada em 29/04/1917

pelo professor Silvio Luiz Thomaz de Souza. O Colegiado aprovou a inclusão deste ponto18

de pauta. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 97ª reunião ordinária foi aprovada e19

assinada por todos os presentes. No ponto 2, a professora Telma apresentou para análise a20

decisão Ad Referendum nº 06/2019, de 22 de abril de 2019, a seguir transcrita: “DECISÃO21

AD REFERENDUM Nº 006/2019. A PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CURSO DE22

BIOQUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de23

suas atribuições, e na forma do que dispõe o art. 48, inciso VI do Regimento Geral da24

Universidade Federal de São João del-Rei e considerando: - o Memorando Circular nº25

14/2019 - DICON, de 11 de abril de 2019 solicitando a definição de áreas afins para os26

processos seletivos cuja resposta deve ser enviada até o dia 23 de abril de 2019; - que a27

próxima reunião do colegiado do curso de Bioquímica está agendada para o dia 03 de maio28

de 2019; RESOLVE: - Informar que os cursos afins ao curso de Bioquímica para os29

processos seletivos de admissão de discentes serão mantidos: Todos os cursos.30

Divinópolis, 22 de abril de 2019.” O Colegiado decidiu aprovar esta decisão. No ponto 3,31

a professora Telma informou sobre o Requerimento Eletrônico nº 76.366/2019 da discente32

Letícia Pavan dos Anjos, matrícula: 17.515.0068, solicitando revisão da correção da primeira33

avaliação de Física, realizada em 29/04/19 pelo professor Silvio Luiz Thomaz de Souza. A34

professora Telma informou que a discente a havia procurado e informado que apesar do35

pequeno prazo transcorrido desde a data da prova, o professor Silvio já fez a revisão da36

avaliação porque estará ausente da UFSJ nas próximas duas semanas devido à sua37

participação em Congresso e Visita Técnica na Polônia. Segundo a professora Telma, a38

discente informou também que não está de acordo com a revisão feita pelo professor Silvio.39

O colegiado deciciu indicar as professoras Gisele Cristina Rabelo Silva e Letícia40

Fernandes de Oliveira para comporem a banca de revisão desta avaliação, por serem41

da mesma área de atuação desta unidade curricular. Decidiu também que será solicitado42

do professor Silvio que disponibilize as avaliações de todos os discentes desta turma43

e os critérios de avaliação utilizados. A coordenação do curso definirá posteriormente os44

prazos para que esta revisão seja realizada, considerando a data de retorno do professor45

Silvio após o seu afastamento do país. A discente solicitante deverá ser informada da data e46

local da banca de revisão. Encerrada a pauta, a título de informe, a professora Telma47

comunicou ao colegiado que a coordenadoria recebeu da ASSIN - Assessoria para48

Assuntos Internacionais da UFSJ um e-mail informando que discentes estrangeiros estão49

apresentando dificuldades em algumas disciplinas e solicitando a informação se está sendo50

oferecida monitoria para as seguintes disciplinas: Fenômenos de Transporte I, Física,51

Parasitologia e Fisiopatologia. A coordenadoria informou à ASSIN que as três primeiras disciplinas já52

contam com monitores remunerados neste semestre letivo. Posteriormente, a coordenação recebeu53

da PROEN-ADJ o Memorando Eletrônico nº 20/2019, informando que foram disponibilizadas mais54

duas bolsas de Ensino e Aprendizagem no âmbito do Programa de Monitoria da UFSJ para55

atendimento exclusivo a duas discentes estrangeiras matriculadas no curso de Bioquímica nas quatro56

disciplinas relacionadas acima. A coordenação realizou o processo seletivo e um dos monitores irá57



atender as alunas estrangeiras com Fenômenos de Transporte I e Física e outro monitor atenderá58

com Parasitologia e Fisiopatologia. O colegiado ficou ciente destas informações. Encerrada a reunião,59

o colegiado decidiu que fará uma reunião extraordinária para aprovação do horário para o60

próximo semestre no dia vinte e quatro de maio de 2019 às quatorze horas e que nesta61

reunião definirá a data da próxima reunião ordinária. A reunião encerrou-se às quatorze62

horas e quarenta e oito minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei63

a presente ata, que depois de lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada.64

Divinópolis, três de maio de dois mil e dezenove.___________________________________65
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