
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 1 

CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE 2 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao décimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e 3 

quatorze, às quinze horas, reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso 4 

de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pelo professor Rafael 5 

César Russo Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Ajustes PPC da Bioquímica. Estiveram 6 

presentes na reunião os professores Rafael César Russo Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, 7 

Fábio Vieira dos Santos, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos e Telma Porcina Villas 8 

Boas Dias. Dando início à reunião, o professor Rafael agradeceu a presença de todos e instalou 9 

os trabalhos, solicitando que o Prof. Fabio Vieira dos Santos secretariasse a reunião e, 10 

posteriormente, elaborasse a ATA. O Prof. Rafael Chagas explanou a necessidade da 11 

continuidade dos estudos sobre o atual PPC do Curso de Bioquímica e da necessidade de 12 

adequação do mesmo à legislação da UFSJ e de alterações visando tornar as unidades 13 

curriculares do curso mais bem distribuídas ao longo dos períodos. A discussão envolvendo os 14 

membros do NDE destacou a necessidade de mudanças estruturais do PPC e a necessidade de 15 

se verificar a possibilidade de implantação de sugestões levantadas nos diferentes “Fóruns” de 16 

discussão entre docentes e alunos do Curso de Bioquímica do CCO. Deliberou-se amplamente 17 

sobre a importância de realizar discussões envolvendo docentes do Curso de Bioquímica de 18 

diferentes Áreas, de modo que a reformulação de curso a ser proposta ao Colegiado de Curso 19 

seja o mais abrangente e adequada à realidade das necessidades/dificuldades pedagógicas dos 20 

discentes e mantendo-se atualizada às demandas do mercado de trabalho. Assim, os membros 21 

do NDE fizeram uma divisão de tarefas, começando pela identificação dos pontos da estrutura 22 

do PPC que necessitam de atualização/adequação à Legislação da UFSJ/MEC. Encerrada a 23 

pauta, o NDE decidiu que, após a realização das atividades propostas aos seus diferentes 24 

membros, uma nova reunião deverá ser marcada. A reunião encerrou se às dezessete horas e 25 

dez minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabio Vieira dos Santos, lavrei a presente ata que, 26 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros do NDE presentes. 27 

Divinópolis, 10 de outubro de 2014.  28 
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