
 

 

Ata da Centésima Décima Quinta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 1 

Química 2 

No nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e cinco 3 

minutos, teve início a centésima décima quinta Reunião Ordinária do Colegiado do 4 

Curso de Química. Estavam conectados de forma on-line, sob a presidência da 5 

Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes membros do Colegiado: os 6 

professores Maria Cristina Silva, Rafaela Karin de Lima e Wallace Alves Cabral. A 7 

Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da 8 

pauta; inclusão do item “Ad-referendum de indicação de docente – comissão de 9 

estágio probatório”. Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da 10 

ata da 114ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Análise das Atividades 11 

Acadêmicas Emergenciais UFSJ/COVID-19; a profa. Patrícia explicou que foi 12 

formada uma Comissão de Análise de Atividades Acadêmicas Emergenciais 13 

UFSJ/COVID-19 e que essa comissão fez o levantamento de três possíveis cenários: 14 

(1) não retomada das atividades acadêmicas; (2) retomada presencial das atividades 15 

acadêmicas e (3) retomada de forma remota das atividades acadêmicas 16 

(apresentando diretrizes para esse cenário). A discussão das diretrizes deve ser 17 

realizada pela comunidade acadêmica, cabendo aos colegiados de curso analisá-las e 18 

apresentar suas considerações à PROEN até 13/07/2020. O colegiado analisou o 19 

formulário sobre a possível realização de atividades remotas e sem ressalvas 20 

concordou com todos os seus itens. Item 4: Ad-referendum de indicação de 21 

docente – comissão de estágio probatório; o colegiado convalidou a indicação da 22 

docente estável Luciana Guimarães para compor a comissão de avaliação de 23 

desempenho do prof. Victor Augusto Araújo de Freitas. Item 5: Informes; a profa. 24 

Patrícia informou que o mandato do prof. Marcelo junto ao colegiado terminou em 25 

17/05/2020 e a coordenação irá organizar eleição on-line para substituí-lo. Item 6: 26 

Espaço livre; ninguém se manifestou. Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou 27 

encerrada a reunião às dezoito horas e quinze minutos, da qual eu, Karla Fernanda 28 

Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de 29 

Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pelo 30 

Presidente e pelos demais membros presentes.  31 



 

 

São João del-Rei, 09 de julho de 2020. 32 

Profa. Maria Cristina Silva 33 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 34 

Profa. Rafaela Karin de Lima 35 

Prof. Wallace Alves Cabral 36 


