
 

 

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

Química 2 

No vigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez 3 

minutos, teve início a centésima décima sexta 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, Marcelo Siqueira Valle, Rafaela Karin de Lima,  7 

Wallace Alves Cabral e a discente Juliana Cipriano de Oliveira. A Presidente deu início 8 

aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; Pauta aprovada, 9 

iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 115ª reunião ordinária; ata 10 

aprovada. Item 3: Solicitação de mudança da modalidade de TCC da discente 11 

Letícia Batista Clarindo da Silva; a profa. Patrícia apresentou solicitação do prof. 12 

Luiz Gustavo para mudança na modalidade do TCC da discente Letícia Batista 13 

Clarindo da Silva. Inicialmente o trabalho seria “experimental” com início em 14 

10/03/2020 e previsão de defesa para 15/07/2020. A proposta seria a realização do 15 

trabalho na modalidade “revisão” com início em 17/07/2020 e previsão de defesa para 16 

20/12/2020. Solicitação aprovada. Item 4: Solicitação de autorização para 17 

orientação de TCC; a Regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso, do 18 

Curso de Química – Grau Acadêmico Bacharelado, traz em seu art. 5, § 3, o seguinte 19 

texto “O número máximo de discente a serem orientados simultaneamente por 20 

Docente Orientador é 3 (três)”. Diante do exposto, foi apresentada ao colegiado a 21 

solicitação do prof. Luiz Gustavo para orientação do quarto discente (Maria Luisa 22 

Maraes Oliveira). Levando em consideração que estamos em período de pandemia e 23 

que tal orientação seria uma maneira de ajudar à discente, o colegiado aprovou a 24 

solicitação. Item 5: Aprovação de plano de trabalho TCC; foi aprovado o plano de 25 

trabalho TCC da discente Maria Luisa Maraes Oliveira, orientada pelo prof. Luiz 26 

Gustavo de Lima Guimarães. Item 6: Ad referendum de concessão de 27 

extrapolação de prazo de integralização; a discente Leda Maria de Melo Ventura 28 

Coimbra solicitou 1 semestre de prorrogação de prazo de integralização. A profa. 29 

Patrícia, por ad referendum, encaminhou o requerimento da aluna para arquivamento 30 

uma vez que, como a mesma ingressou no ensino superior em 2015, a aluna 31 



 

 

encontra-se dentro do prazo regulamentar e, portanto, somente necessita solicitar 32 

extrapolação de prazo de integralização a partir do 1º semestre de 2021. Item 7: 33 

Reformulação do regulamento de estágio supervisionado; o colegiado aprovou 34 

por unanimidade as Alterações no regulamento de Estágio Supervisionado, 35 

recomendadas pelos professores Paulo César e Wallace. Essas alterações foram 36 

necessárias para atender o atual Projeto Pedagógico do Curso de Química – Grau 37 

Acadêmico Licenciatura, aprovado em 2019. Além disso, os mesmos docentes 38 

apresentaram o Plano de Trabalho do Estágio Supervisionado Remoto para os 39 

estagiários e supervisores. Esse plano foi criado para atender a Resolução do 40 

Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais número 474, de 14 de julho de 41 

2020, que dispõe sobre a substituição das aulas e/ou atividades práticas de estágio 42 

presenciais por aulas e/ou atividades remotas, enquanto durar a situação de 43 

pandemia. Após o plano ser apresentado e discutido, o mesmo foi aprovado pelos 44 

membros do colegiado. Item 8: Aprovação de planos de ensino – primeiro período 45 

emergencial; todos os planos apresentados foram aprovados. Item 9: Informes; a 46 

profa. Patrícia informou que, atendendo a solicitação dos alunos, será oferecida 47 

durante o primeiro período emergencial a unidade curricular Química Quântica e 48 

Espectroscopia, mas não haverá quebra de pré-requisito para cursá-la. Item 10: 49 

Espaço livre; o prof. Marcelo perguntou se a coordenação está recebendo inscrições 50 

para realização de estágio de docência durante o primeiro período emergencial. A 51 

profa. Patrícia respondeu que a coordenação está aguardando a publicação da 52 

resolução que irá deliberar sobre o assunto para começar a receber as inscrições. 53 

Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e 54 

cinquenta e cinco minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na 55 

condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, 56 

que, após ser lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e pelos demais membros 57 

presentes.  58 

São João del-Rei, 20 de agosto de 2020. 59 

Profa. Maria Cristina Silva 60 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 61 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 62 



 

 

Profa. Rafaela Karin de Lima 63 

Prof. Wallace Alves Cabral 64 

Discente Juliana Cipriano de Oliveira 65 


