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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA
 
 

ATA DE REUNIÃO DE NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) Nº 26 / 2020 - COBIQ (12.38) 
 
Nº do Protocolo: 23122.017899/2020-71

Divinópolis-MG, 20 de outubro de 2020.

ATA DA 04ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE BIOQUÍMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE
DONA LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dois
dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 10:00 horas, realizou-se a 04ª (quarta)
Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bioquímica do
Campus Centro-Oeste Dona Lindu, de forma remota, utilizando o link de acesso:
"https://meet.google.com/acr-ezcz-cyz?authuser=0", conforme autorizado pela
Portaria nº 010/UFSJ/PROEN, de 03 de junho de 2020 em seu artigo 2º, inciso 2.14.
Esta reunião foi presidida por mim, professora Telma Porcina Vilas Boas Dias,
Coordenadora do Curso de Bioquímica, para cumprir os seguintes pontos de pauta:
1) Discussão sobre a proposta de Resolução para a inserção da Extensão nos
currículos de Graduação. Estiveram presentes à reunião os professores Fábio Vieira
dos Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva, Silvio Luiz Thomaz de Souza, Telma
Porcina Vilas Boas Dias e Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos. Dando
início à reunião agradeci a presença de todos e registrei a seguinte observação:
Esta ata será registrada no SIPAC e os membros deste NDE poderão fazer a
assinatura eletrônica via sistema. Em seguida, eu professora Telma expliquei sobre a
proposta de Resolução para a inserção da Extensão nos currículos de Graduação
que foi enviada pela Pró-reitoria de Extensão e informei que o colegiado irá analisar o
documento na sua próxima reunião prevista para o dia dezenove de outubro de dois
mil e vinte, que irá encaminhará as sugestões a respeito do documento recebido.
Após a explicação dei a palavra aos membros do NDE para que cada um
apresentasse as suas considerações. O NDE discutiu todas as considerações
apresentadas por seus membros e decidiu: enviar todos os documentos recebidos
por e-mail aos docentes do Curso de Bioquímica, juntamente com um link do google
forms para que cada um fizesse as sugestões que acharem pertinentes, com envio
na data de 02/10/2020 e respostas até 15/10/2020. Todas as sugestões recebidas
serão apresentadas pelo NDE na próxima reunião do Colegiado de Curso, que
analisará e enviará as considerações a Pró-reitoria de extensão para análise e
encaminhamento. Ficou ainda decido que o NDE se reunirá novamente após a
Resolução ser aprovada no CONEP para traçar a estratégia de adequação do PPC
deste curso. Informe: os membros do NDE discutiram a ausência de atas de
várias reuniões do NDE realizadas anteriormente, e que, assim, o número de
atas que será disponibilizada não reflete o total de reuniões já realizadas pelo
Núcleo. Sendo assim, as atas da 01ª, 02ª e 03ª Reunião do NDE disponibilizadas
retratam as discussões realizadas em algumas reuniões principais, e que por
este motivo esta reunião foi denominada de 04ª Reunião Ordinária, seguindo a
numeração das atas existentes anteriormente. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada e eu, Telma Porcina Vilas Boas Dias, lavrei a presente ata que
depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, dois de
outubro de dois mil e vinte. ASSINATURA DOS PARTICIPANTES: Fábio Vieira dos
Santos, Gisele Cristina Rabelo Silva, Silvio Luiz Thomaz de Souza, Telma Porcina
Vilas Boas Dias, Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos Santos.
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