
 

ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA UNIDADE 247 

ACADÊMICA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE 248 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 249 

dois mil e onze, às nove horas, realizou-se a 4ª (quarta) Reunião Ordinária da 250 

Congregação da Unidade Acadêmica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, 251 

presidida pelo Diretor, professor Eduardo Sergio da Silva, para cumprir a seguinte 252 

pauta: 1. Continuação da proposta do Regimento da Congregação. 2. Documentos 253 

das professoras Beatriz Alves Ferreira, do Grupo de Atuação de Química, e Luciana 254 

Alves Rodrigues dos Santos Lima, do Grupo de Atuação de Química e de Produtos 255 

Naturais. Relatora: Professora Maria José Nunes. 3. Alteração do Regimento Interno 256 

da Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos -CEPES/CCO. 257 

Relatora: Professora Eliana Maria Maurício da Rocha. Estiveram presentes à 258 

reunião os professores Luciana de Lourdes Queiroga Gontijo Netto Maia, Maria José 259 

Nunes Paiva, Fábio Vieira dos Santos, Eliana Maria Maurício da Rocha, Gisele 260 

Rodrigues da Silva, Joel Alves Lamounier, os técnicos administrativos Vantuir 261 

Ferreira Júnior e Michelly Morato Damasceno. As ausências das professoras Heloiza 262 

Maria Siqueira Rennó, Elaine Dias Franco e da Técnica administrativa Letícia 263 

Gonçalves Resende Ferreira e da aluna Adriana Benatti Bilheiro e Zilda de Almeida 264 

Santos- Comunidade Externa- foram justificadas e a professora Janete Ricas está 265 

de férias. A reunião teve início com a leitura da pauta que foi aprovada após inclusão 266 

dos itens: “Uso dos Equipamentos Institucionais dos laboratórios” e a pedido do prof. 267 

Fábio o item “Conteúdo programático do edital do Concurso de Química Orgânica e 268 

Fitoquímica”. O prof. Fábio leu o restante da proposta de regimento da Congregação 269 

que após discussões fizeram as devidas alterações e posteriormente será enviado 270 

ao CONSU- Conselho Superior da UFSJ. Passando ao próximo ponto da pauta a 271 

profª. Maria Jose Nunes Paiva leu a documentação das profs. Beatriz que solicita via 272 

Congregação da Coordenação de Farmácia a respeito do concurso na área de 273 

Química Orgânica e Fitoquímica que a coordenação do Curso de Farmácia seja 274 

afastada da elaboração do edital e isso foi resolvido na última reunião da 275 

Congregação em 30 de agosto que ficou decido que este edital fosse elaborado 276 

pelos GADs de “Química” e “Produtos Naturais” e quanto à retratação em que a 277 

profª. Beatriz pede provas documentais quanto ao comentário feito pela 278 

coordenação do curso de Farmácia sobre o marido da profª Beatriz fazer o concurso  279 

ela pede que a referida coordenação se manifeste por escrito. A profª. Maria José 280 

Nunes Paiva ao terminar de ler a documentação  o professor Joel Alves Lamounier 281 

pediu vista do processo e será discutido na próxima reunião da Congregação, 282 

marcada para o dia 25 de outubro. E o documento da professora Luciana Alves 283 

Rodrigues dos Santos Lima que pede também que o colegiado do Curso de 284 

Farmácia se afaste da elaboração do referido edital já foi solucionado na última 285 

reunião da Congregação. Quanto ao pedido que o colegiado se manifeste de forma 286 

escrita quanto as afirmações feitas pela prof. Gisele não entrou em discussão pois o 287 

prof. Joel Alves Lamounier pediu vistas do processo e será discutido também na 288 



 

próxima reunião. Dando sequência à reunião a professora Eliana Maria Maurício 289 

Rocha leu os documentos apresentados pela profª. Juliana Dias Reis Pessalacia, 290 

coordenadora da CEPES- Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 291 

Humanos pedindo apreciação e aprovação pela Congregação das dez alterações 292 

feitas no Regimento Interno da CEPES/CCO em reunião realizada em 18 de agosto 293 

de 2011pela própria Comissão. O voto da relatora foi favorável a essas alterações. 294 

Foi colocado em discussão e o voto da relatora aprovado por unanimidade. Em 295 

seguida o prof. Eduardo falou dos equipamentos multi usuários adquiridos com 296 

recursos da UFSJ que ficam alocados em laboratórios do Campus e que este 297 

assunto será discutido na próxima reunião da Câmara de Graduação e que irá 298 

solicitar aos coordenadores de Laboratórios que definam o seu funcionamento, as 299 

disciplinas praticadas em cada um e listar todos os equipamentos dos laboratórios 300 

de forma que todos possam usá-los. Quanto ao Conteúdo programático do edital do 301 

concurso de Química Orgânica e Fitoquímica o professor Fábio que foi o relator na 302 

reunião anterior disse que o conteúdo ficou da seguinte forma: 1-Principais rotas de 303 

biossíntese de metabólitos secundários. 2- Principais métodos de extração e 304 

purificação de produtos naturais. 3-Técnicas hifenadas para análise e identificação 305 

de produtos naturais (CG/EM;CLAE/EM;CLAE/RMN). 4- Ressonância Magnética 306 

Nuclear: fundamentos e aplicações na elucidação estrutural. 5- Espectrometria de 307 

Massas: fundamentos e aplicações na elucidação estrutural.  6- Estereoquímica e 308 

conformação. 7- Ácidos e bases orgânicos. 8- Reações iônicas: reações de 309 

substituição nucleofílica e de eliminação. 9- Reações e substituição eletrofílica e 310 

nucleofílica aromática. 10- Reação de adição e substituição ao grupo carbonila. 311 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Enária Cintia Ferreira, 312 

lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos 313 

presentes. Divinópolis, 27 de setembro de 2011._____________________________ 314 
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