
 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 34 

CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE 35 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e 36 

quinze, às oito horas, reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 37 

Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pelo professor Rafael César 38 
Russo Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Continuação dos Ajustes do PPC da 39 

Bioquímica. Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César Russo Chagas, 40 

Letícia Fernandes de Oliveira, Fábio Vieira dos Santos, Telma Porcina Vilas Boas Dias e 41 

Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos. Dando início à reunião, o professor Rafael 42 
agradeceu a presença de todos e instalou os trabalhos, solicitando que o Prof. Fabio Vieira dos 43 

Santos secretariasse a reunião e, posteriormente, elaborasse a ATA. Dando continuidade aos 44 

trabalhos de Ajustes do PPC do Curso de Bioquímica, o Prof. Rafael Chagas explanou que a 45 

divisão de tarefas feita na última reunião permitiu uma melhor identificação dos pontos que 46 
precisam de mais atenção e que demandarão mais tempo para reestruturação. Verificou-se que 47 

nem todos os planos de ensino estavam disponíveis na página do curso e que seria necessário 48 

solicitar aos docentes. Sugeriu-se, também, que o arquivo do PPC da Farmácia, que foi 49 

recentemente reformulado, pudesse servir, estruturalmente, como referência para a organização 50 
do PPC da Bioquímica, pois já estaria de acordo com as normas vigentes. Um importante ajuste 51 

a ser realizado é a adequação da carga-horária das unidades curriculares para “horas-relógio”. 52 

Foram destacados, também, os seguintes tópicos a serem revistos: pesquisar LDB para localizar 53 

diretrizes de cursos inovadores; pesquisar junto ao MEC e ver tópicos sobre cursos inovadores; 54 
Analisar Documentos de implementação do curso e Documentos de Reconhecimento do Curso; 55 

Analisar PPC de Viçosa e Maringá. Encerrada a pauta, o NDE decidiu que uma nova reunião 56 

será realizada em dezenove de maio de 2015. A reunião encerrou se às nove horas e trinta 57 

minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabio Vieira dos Santos, lavrei a presente ata que, 58 
depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros do NDE presentes. 59 
Divinópolis, 28 de abril de 2015.  60 
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