
 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 66 

CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE 67 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois 68 

mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante do 69 

Curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/UFSJ, presidida pelo professor 70 
Rafael César Russo Chagas, para cumprir a seguinte pauta: 1) Continuação dos Ajustes do 71 

PPC da Bioquímica. Estiveram presentes na reunião os professores Rafael César Russo 72 

Chagas, Letícia Fernandes de Oliveira, Fábio Vieira dos Santos, Vanessa Jaqueline da Silva 73 

Vieira dos Santos e Telma Porcina Vilas Boas Dias. Dando início à reunião, o professor Rafael 74 
agradeceu a presença de todos e instalou os trabalhos, solicitando que o Prof. Fabio Vieira dos 75 

Santos secretariasse a reunião e, posteriormente, elaborasse a ATA. Dando continuidade aos 76 

trabalhos de Ajustes do PPC do Curso de Bioquímica, o Prof. Rafael Chagas parabenizou a 77 

todos pelo trabalho realizado com o Texto do PPC, que se encontra com o texto reorganizado e 78 
reajustado às normas vigentes. Destacou-se, também, que a carga-horária do Curso de 79 

Bioquímica da UFSJ é maior que a dos Cursos equivalentes na UFV e na UEM, mas que nessas 80 

Universidades o tempo de integralização é maior. Essa realidade vai de encontro com demandas 81 

antigas de docentes e discentes do Curso de Bioquímica, que remontam aos “Fóruns”, onde já 82 
se aventava a necessidade de ampliação do curso para 9 ou 10 semestres de duração. Após 83 

ampla discussão, a proposta de ampliação do curso para uma duração de 9 semestres foi aceita. 84 

Porém, uma dúvida foi levantada: por ser um curso de um campus “REUNI” poderíamos alterar 85 

o PPC com essa abordagem? O Prof. Rafael se dispôs a fazer contato com a Pró-Reitoria de 86 
Ensino da UFSJ para obter mais informações a respeito. A reunião encerrou se às onze horas e 87 

vinte minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Fabio Vieira dos Santos, lavrei a presente ata 88 

que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros do NDE 89 
presentes. Divinópolis, 25 de fevereiro de 2016.  90 
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