
ATA DA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE1
BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE2
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao décimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois3
mil e dezenove, às oito horas e treze 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 50ª6
reunião extraordinária, de 24 de maio de 2019; 2) Análise da decisão Ad Referendum nº7
007/2019, de 29/05/2019 que apresentou a ciência do Colegiado do curso de Bioquímica ao8
afastamento da professora Gisele Cristina Rabelo Silva no período de 21 a 29 de junho de9
2019 para participação em Congresso Internacional; 3) Análise de Requerimentos de10
prorrogação de prazo de integralização do curso; 4) Outros assuntos. Estiveram presentes11
na reunião os professores Telma Porcina Villas Boas Dias, Vanessa Jaqueline da Silva12
Vieira dos Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva e Letícia Fernandes de Oliveira. O professor13
Fábio Vieira dos Santos e a representante discente Bárbara Isabelly Sousa Assunção14
justificaram a ausência. As justificativas foram acatadas pelo colegiado. Dando início à15
reunião a professora Telma agradeceu a presença de todos e solicitou a inclusão de mais16
três pontos de pauta, recebidos pela coordenadoria após o envio da convocação: 4)17
Memorando Eletrônico nº 219/2019 - CCO, de 11 de junho de 2019, informando sobre o18
vencimento do mandato da professora Gisele Cristina Rabelo Silva no CONSU em 21 de19
junho de 2019; 5) Documentação recebida para ciência do colegiado sobre transferência de20
equipamento entre laboratórios; 6) Oferta de vagas para alunos do curso de Bioquímica em21
disciplina do Programa de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas. O Colegiado22
aprovou a inclusão destes pontos de pauta. Iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 50ª23
reunião extraordinária foi aprovada e assinada por todos os presentes. No ponto 2, a24
professora Telma apresentou para análise a decisão Ad Referendum nº 007/2019, de25
29/05/2019 que apresentou a ciência do Colegiado do curso de Bioquímica ao afastamento26
da professora Gisele Cristina Rabelo Silva no período de 21 a 29 de junho de 2019 para27
participação em Congresso Internacional; a seguir transcrita: “DECISÃO AD REFERENDUM28
Nº 07/2019. A PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CURSO DE BIOQUÍMICA DA29
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, e30
na forma do que dispõe o art. 48, inciso VI do Regimento Geral da Universidade Federal de31
São João del-Rei, e considerando: - a solicitação de afastamento no período de 21 a 29 de32
junho de 2019 para participação no Congresso " NORTH AMERICAN CATALYSIS33
SOCIETY MEETING" na cidade de Chicago, Estados Unidos, recebido em 28 de maio de34
2019 da Profa. Gisele Cristina Rabelo Silva; - que a próxima reunião do Colegiado do Curso35
de Bioquímica está agendada para o dia 17 de junho de 2019; RESOLVE: Apresentar a36
ciência do Colegiado do curso de Bioquímica ao afastamento da Profa. Gisele Cristina37
Rabelo Silva no período de 21 a 29 de junho de 2019, diante do parecer favorável dos38
GAD’s Área Tecnológica, datado de 03 de abril de 2019 e Ciências Humanas, datado39
de 03 de maio de 2019 e do calendário de reposição de aulas proposto. Divinópolis, 2940
de maio de 2019.” O Colegiado decidiu aprovar esta decisão. No ponto 3, a professora41
Telma apresentou para análise os processos/Requerimentos Eletrônicos relacionados42
abaixo, seguidos da respectiva decisão do colegiado: - Processo nº 23122.010592/2019-13,43
Requerimento nº 77.820/2019 de Gledson Luiz Santos de Paula, matrícula nº 12.515.0078,44
solicitando a prorrogação do prazo para integralização do curso por mais 02 (dois)45
semestres. O Colegiado decidiu aprovar a solicitação por mais 02 (dois) semestres46
letivos: 2019/2 e 2020/1. - Processo nº 23122.011456/2019-32, Requerimento nº47
78.122/2019 de Jéssica da Silva Paranhos, matrícula nº 12.515.0069, solicitando a48
prorrogação do prazo para integralização do curso por mais 02 (dois) semestres. O49
Colegiado decidiu aprovar a solicitação por mais 02 (dois) semestres letivos: 2019/2 e50
2020/1. - Processo nº 23122.010497/2019-10, Requerimento nº 77.776/2019 de Jéssica da51
Silva Resende, matrícula nº 12.515.0084, solicitando a prorrogação do prazo para52
integralização do curso por mais 01 (um) semestre. O Colegiado decidiu aprovar a53
solicitação por mais 01 (um) semestre letivo: 2019/2. - Processo nº 23122.017801/2018-54
61, Requerimento nº 69.683/2018 de Juliana Costa Fonseca, matrícula nº 11.515.0116,55
solicitando a prorrogação do prazo para integralização do curso por mais 01 (um) semestre.56



O Colegiado decidiu aprovar a solicitação por mais 01 (um) semestre letivo: 2019/2. -57
Processo nº 23122.013454/2018-05, Requerimento nº 78.173/2019 de Lázaro Mateus58
Megre Timóteo, matrícula nº 11.515.0118, solicitando a prorrogação do prazo para59
integralização do curso por mais 02 (dois) semestres. O Colegiado decidiu aprovar a60
solicitação por mais 02 (dois) semestres letivos: 2019/2 e 2020/1. - Processo nº61
23122.011444/2019-16, Requerimento nº 78.126/2019 de Marina Rabelo Adami, matrícula62
nº 12.515.0110, solicitando a prorrogação do prazo para integralização do curso por mais 0263
(dois) semestres. O Colegiado decidiu aprovar a solicitação por mais 02 (dois)64
semestres letivos: 2019/2 e 2020/1. - Processo nº 23122.024781/2018-84, Requerimento65
nº 78.032/2019 de Renata de Oliveira Vaz, matrícula nº 12.515.0055, solicitando a66
prorrogação do prazo para integralização do curso por 03 (três) semestres: 2019/1, 2019/2 e67
2020/1. O Colegiado decidiu solicitar que a discente apresente a sua justificativa para68
tantas reprovações e pelo abandono das disciplinas (número elevado de faltas). A69
discente deve apresentar também um cronograma definindo a forma como pretende70
cursar todas as disciplinas que ainda faltam dentro do prazo que solicitou para a71
integralização do curso: 2020/1. No ponto 4, a professora Telma apresentou o Memorando72
Eletrônico nº 219/2019 - CCO, de 11 de junho de 2019, informando sobre o vencimento do73
mandato da professora Gisele Cristina Rabelo Silva no CONSU em 21 de junho de 2019. O74
colegiado deciciu indicar as professoras Telma Porcina Vilas Boas Dias e Vanessa75
Jaqueline da Silva Vieira dos Santos, para, sob a presidência da primeira comporem a76
Comissão Eleitoral para acompanhar esta eleição. O colegiado deciciu também que o77
edital deverá ser divulgado em 19/06/2019, que as inscrições serão recebidas nos dias78
19, 24 e 25/06/2019 e que a votação será em 03/07/2019. No ponto 5, a professora Telma79
apresentou a documentação recebida da Câmara de Gestão Administrativa do CCO para a80
Ciência do colegiado do curso de Bioquímica sobre a transferência do equipamento81
Cromatógrafo Gasoso (CG) marca Shimadzu, GC-2010 para o Laboratório Central Analítica,82
bloco E. Após análise da documentação, o colegiado decidiu encaminhar memorando à83
Câmara de Gestão Administrativa do CCO informando que teve ciência da84
transferência do equipamento Cromatógrafo Gasoso (CG) marca Shimadzu, GC-2010,85
que pertence ao curso de Bioquímica, atualmente alocado do Laboratório de86
Processos Biotecnológicos e Purificação de Macromoléculas, bloco A, 3º andar, e87
será transferido para o Laboratório Central Analítica, bloco E. Este colegiado ficou88
ciente desta transferência baseado na seguinte documentação, que seguirá anexa ao89
memorando: - Pedido de transferência do equipamento Cromatógrafo Gasoso (CG) para a90
Central Analítica, datado de 09/05/2019; - E-mail da Secretaria da Congregação e Câmaras91
solicitando dos coordenadores do Laboratório de Química de Proteínas e de Processos92
Biotecnológicos parecer quanto à transferência do equipamento Cromatógrafo Gasoso (CG);93
- Comunicado da Câmara de Gestão solicitando ao professor Joaquim Maurício Duarte94
Almeida o parecer sobre a transferência do equipamento Cromatógrafo Gasoso (CG); -95
Parecer do relator, professor Joaquim Maurício Duarte Almeida sobre a transferência do96
equipamento Cromatógrafo Gasoso (CG); - Resposta ao Pedido de transferência do97
equipamento Cromatógrafo Gasoso (CG) e solicitação de anuência de uso específico de98
sala do Laboratório de Processos Biotecnológicos e Purificação de Macromoléculas,99
assinada pelos professores Daniel Bonoto Gonçalves, José Antônio da Silva e Paulo Afonso100
Granjeiro. No ponto 6, a professora Telma apresentou o e-mail recebido em 15/06/19 da101
professora Maria das Graças Carvalho, professora visitante no Programa de Pós Graduação102
em Ciências Farmacêuticas, onde oferecerá no segundo semestre de 2019, uma disciplina103
cujo conteúdo abordará “Interpretação clínica do hemograma e do coagulograma”. Por se104
tratar de tema de interesse comum para vários cursos, a professora nos apresenta para a105
ciência e divulgação entre os alunos da graduação, caso a coordenação entenda106
conveniente. A professora informa que pretende oferecer 5 (cinco) vagas para cada curso107
de graduação, totalizando 20 (vinte) vagas. As demais vagas serão destinadas aos alunos108
dos programas de pós graduação. O colegiado decidiu aprovar o oferecimento destas vagas109
aos discentes do curso, mas o efetivo oferecimento das vagas dependerá da possibilidade110
de oferecimento desta disciplina como extemporânea ou compacta, uma vez que o prazo111
para oferecimento de disciplinas para o semestre 2019/2 encerrou em 07/06/19 e que a112



professora, por ser visitante, não consta na base de dados do CONTAC. Ficará a cargo da113
coordenação, após consulta à PROEN a análise da possibilidade deste oferecimento. Caso114
seja possível, o colegiado sugeriu como pré-requisitos, as UC’s Imunologia e Química115
Fisiológica. Encerrada a pauta, a título de informe, a professora Telma comunicou ao116
colegiado que ao fazer a alteração da Norma que estabelece a modulação de alunos/ aulas117
práticas com número mínimo e máximo de alunos por turma, além da alteração solicitada118
pelo professor Helder Magno Silva Valadares foram atualizadas as de outras disciplinas, de119
acordo com o que já vem sendo praticado no oferecimento há vários semestres. O colegiado120
ficou ciente destas informações e decidiu encaminhar um memorando à Direção do121
campus com cópia para a Câmara de Gestão, solicitando a seguinte adequação na122
sala 103 do bloco D, para que esta acomode todas as pranchetas que foram adquiridas123
para as aulas de Desenho Técnico e possa receber em um mesmo horário todos os124
discentes inscritos nesta UC: Aumentar em 1,0 metro a largura da sala, reajustando a125
divisória já existente. O Colegiado entende que esta alteração não trará prejuízos para os126
usuários da outra parte da sala, anteriormente ocupada pelo Xerox, uma vez que a127
prestação deste serviço agora é realizada em outro espaço, no bloco A. Entende também128
que a realização deste serviço não demandará o emprego de novos materiais, apenas a129
mão-de-obra, uma vez que já existe a divisória nesta sala. Da forma como está hoje a sala130
só comporta 20 alunos, o que obrigaria a abertura de 2 turmas para esta UC, impactando131
também na utilização do Laboratório de Informática, uma vez que esta UC utiliza a sala 103132
do bloco D e o Laboratório de Informática. O colegiado solicita ainda que a realização desta133
alteração na divisória seja feita o mais breve possível, aproveitando-se o período de final de134
semestre e de férias letivas. Encerrada a reunião, o colegiado definiu a data da próxima135
reunião ordinária, que deverá ocorrer no dia quatro de julho de dois mil e dezenove, às136
oito horas e trinta minutos. A reunião encerrou-se às nove horas e vinte e quatro minutos.137
Nada mais havendo a tratar, eu, Isaebl Cristina Faria, lavrei a presente ata, que depois de138
lida, se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. Divinópolis, dezessete de junho139
de.dois.mil.e.dezenove._______________________________________________________140
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