
ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO1

DO CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao décimo terceiro dia do mês3

de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta e dois minutos, os4

membros deste Colegiado reuniram-se, de forma remota, utilizando o link de acesso:5

“meet.google.com/bgd-jagk-ihd”, disponibilizado previamente por e-mail, conforme6

autorizado pela Portaria nº 010/UFSJ/PROEN, de 03 de junho de 2020 em seu artigo7

2º, inciso 2.14. Esta reunião foi presidida pela professora Telma Porcina Vilas Boas8

Dias, para cumprir a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 125ª reunião ordinária,9

de 08 de abril de 2022; 2) Análise sobre oferta de nova UC optativa para 2022/02; 3)10

Indicação de docente para compor comissão de Estágio Probatório; 4) Análise da11

solicitação de oferta de vagas para o processo seletivo PEC-G 2023; 5) Análise de12

solicitação de fundação de Liga Acadêmica; 6) Outros assuntos. Estiveram13

conectados por via remota a esta reunião os professores Telma Porcina Vilas Boas14

Dias, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos, Fábio Vieira dos Santos, Luiz15

Guilherme Machado de Macedo, Nayara Delgado André Bortoleto, o representante16

discente Annison Ribeiro de Oliveira Lopes e a assistente da coordenação Isabel17

Cristina Faria. Iniciando a reunião a professora Telma agradeceu a presença de18

todos e iniciando a pauta, no ponto 1 a ata da 125ª reunião ordinária foi aprovada19

por todos os membros conectados. A professora Telma ressaltou que esta ata20

será registrada no SIPAC e os membros deste Colegiado deverão efetuar a21

assinatura eletrônica via sistema. Passando ao ponto 2, a professora Telma informou22

sobre a proposta de oferta de nova UC optativa para o semestre regular 2022/02,23

“Histologia Especial”, recebida do professor Ralph Gruppi Thomé. O Colegiado teve24

acesso ao plano de ensino enviado pelo docente e que estava disponibilizado na25

pasta compartilhada. Após ponderações e sugestões de adequação do plano de26

ensino, o Colegiado decidiu aprovar a UC “Histologia Especial” como uma27

optativa para o curso de Bioquímica. O plano de ensino, que deverá ser28

adequado de acordo com as sugestões do Colegiado e a oferta deverão ser29

enviados como proposta pelo GAD para oferecimento no semestre 2022/230

juntamente com as demais UC’s de responsabilidade deste GAD no momento31

oportuno. Passando ao ponto 3, a professora Telma informou sobre o Memorando32

Eletrônico nº 56/2022 - SEPEB/CCO, de 02 de maio de 2022, solicitando ao33

Colegiado do Curso de Bioquímica a indicação de um(a) docente estável para34

compor a comissão para a avaliação do estágio probatório da professora35

Fernanda Maria Policarpo Tonelli. O Colegiado decidiu indicar o professor Luiz36

Guilherme Machado de Macedo. Passando ao ponto 4, a professora Telma37

informou sobre o Memorando Circular nº 50/2022 - ASSIN, de 26 de abril de 2022,38

solicitando que a Coordenadoria deste curso informe sobre a sua disponibilidade em39

oferecer vagas aos candidatos do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação40

(PEC-G) para o ano-calendário de 2023. O Colegiado decidiu oferecer 01 (uma)41

vaga aos candidatos do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação42

(PEC-G) para o ano-calendário de 2023. Passando ao ponto 5, a professora Telma43

informou sobre a documentação recebida do Centro Acadêmico - CA e que já havia44

sido compartilhada com todos os membros do Colegiado para apreciação prévia,45

relativa à fundação da LABiotec - Liga Acadêmica de Biotecnologia: - Carta com46

manifestação de interesse por parte de discentes; - Solicitação formal de intenção de47

fundação da Liga; - Carta de aceite do docente responsável. Em seguida a48

professora Telma passou a palavra ao professor Fábio, que apresentou a análise49

realizada por ele e pela professora Vanessa a respeito da documentação desta Liga50

e o Colegiado decidiu da seguinte forma: - LABiotec - Liga Acadêmica de51

Biotecnologia: Sob a coordenação do professor Alexsandro Sobreira Galdino.52



Proposta aprovada pelo Colegiado. O professor Fábio narrou as Considerações53

gerais sobre o projeto de fundação da Liga proposta: “Na carta de solicitação de54

criação da Liga LABiotec, a proponente diretora-presidente afirma que os membros55

se comprometem a seguir o regimento das ligas acadêmicas “sugerido” pelo56

Colegiado do Curso de Bioquímica. Deve ficar claro a todos os envolvidos que, como57

Regimento aprovado pelo Colegiado, não se trata de sugestões da Coordenação de58

Curso e do CA, mas de regras específicas que devem ser, obrigatoriamente,59

cumpridas. No estatuto proposto, as terminologias adequadas quanto ao60

cumprimento do Regimento das Ligas foram utilizadas.” Finalizados os pontos de61

pauta, a professora Telma apresentou ao Colegiado os seguintes informes: 1:62

Conforme havia sido definido por este Colegiado na sua 125ª reunião ordinária em63

08/04/2022, caso o professor Helder apresentasse novo atestado médico após o dia64

25/04/2022, prorrogando a sua licença para tratamento de saúde, a coordenação65

deveria encaminhar Memorando à PROEN comunicando a decisão deste Colegiado66

e solicitando o cancelamento das UC’s ministradas pelo docente para que sejam67

ofertadas de forma extemporânea assim que este retornar ou o substituto para a68

vaga da professora Débora assumir junto ao GAD. Como o professor Helder69

apresentou novo atestado médico, prorrogando a previsão do seu retorno às70

atividades para o dia 23/05/2022, a coordenação enviou o memorando à PROEN71

como o Colegiado havia decido. 2: Conforme foi definido por este Colegiado na sua72

125ª reunião ordinária em 08/04/2022, a coordenadoria enviou e-mail perguntando73

aos docentes que ministram aulas neste curso se algum deles teria disponibilidade e74

interesse em ofertar alguma UC extemporânea (optativa ou obrigatória), de forma75

condensada nas férias de julho/ agosto (no período de 25/07/2022 a 13/08/2022).76

Encerrado o prazo para as manifestações de interesse em 29/04/2022, a77

coordenadoria não recebeu manifestação de disponibilidade para esta oferta e os78

poucos docentes que responderam ao e-mail foram apresentando a sua79

impossibilidade/ negativa a este oferecimento no período de férias. Encerrada a80

pauta, o Colegiado definiu a data da próxima reunião ordinária, que deverá81

ocorrer no dia dez de junho de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta82

minutos, por via remota, em link a ser enviado anteriormente à sua realização.83

A reunião encerrou-se às quatorze horas e quarenta e quatro minutos. Nada mais84

havendo a tratar, eu, Isabel Cristina Faria, lavrei a presente ata, que depois de lida,85

se aprovada, será por mim e pelos demais assinada. Divinópolis, treze de maio de86

dois mil e vinte e dois. ASSINATURA DOS PARTICIPANTES: Telma Porcina Vilas87

Boas Dias, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos, Fábio Vieira dos Santos,88

Luiz Guilherme Machado de Macedo, Nayara Delgado André Bortoleto, Annison89

Ribeiro de Oliveira Lopes, Isabel Cristina Faria.90
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