
 

 

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

Química 2 

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

dez minutos, teve início a centésima décima oitava 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, Wallace Alves Cabral e a 7 

discente Juliana Cipriano de Oliveira. A Presidente deu início aos trabalhos com os 8 

seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; inclusão do item “Aprovação de bancas 9 

de defesa TCC”. Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da 10 

ata da 117ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Ad referendum de inscrição 11 

em estágio de docência – primeiro período emergencial; o colegiado convalidou a 12 

seleção de Letícia Ferreira Magalhães para realizar estágio de docência na unidade 13 

curricular Físico-Química II, sob a responsabilidade do Prof. Josefredo Rodriguez 14 

Pliego Júnior. Item 4: Edital 001/2020/UFSJ/PROEN/DIBIB – Aquisição de material 15 

bibliográfico; a profa Patrícia apresentou as demandas para aquisição de material 16 

bibliográfico e o colegiado aprovou a submissão da proposta conforme termos do 17 

edital 001/2020/UFSJ/PROEN/DIBIB. Item 5: Aprovação de bancas de defesa TCC; 18 

o colegiado aprovou a solicitação de agendamento de defesa de TCC de (1) Bruna da 19 

Silva Patrício, orientada pelo Prof. Victor Augusto Araújo de Freitas. A defesa foi 20 

agendada para 01 de dezembro de 2020, às 10h30min e a banca será composta pelas 21 

professoras Patrícia Benedini Martelli e Maria Cristina Silva; (2) Wesley Oliveira de 22 

Almeida, orientado pela Profa. Patrícia Benedini Martelli. A defesa foi agendada para 23 

02 de dezembro de 2020, às 16h e a banca será composta pelos professores Stella 24 

Maris Resende e Clebio Soares Nascimento Júnior. Item 6: Informes; (1) a profa. 25 

Patrícia informou que o resultado da avaliação dos cursos de graduação realizado em 26 

2019 pelo Guia da Faculdade (parceria entre a “Quero Educação” e o jornal “O Estado 27 

de São Paulo”) foi divulgado e que os cursos de Química Licenciatura e Bacharelado, 28 

em uma escala de 0 a 5, receberam nota 4. (2) a profa. Patrícia informou que, em 29 

04/11/2020, ocorrerá eleição on-line para escolha dos novos membros do Núcleo 30 

Docente Estruturante – NDE – do curso de Química. Item 7: Espaço Livre: a discente 31 



 

 

Juliana expôs que está sendo difícil para os alunos cursar muitas disciplinas em 32 

caráter remoto e que vários de seus colegas estão excluindo disciplinas. A discente 33 

sugeriu que seria interessante limitar a carga horária a ser cursada no segundo 34 

período remoto emergencial, para evitar que o aluno se matricule em muitas 35 

disciplinas e durante o período não consiga cursá-las com êxito. Discutiu-se que a 36 

adaptação ao ensino remoto está sendo difícil tanto para os alunos quanto para os 37 

professores. A profa. Maria Cristina pediu para a discente Juliana fazer um 38 

levantamento junto aos alunos sobre o que pode ser melhorado para o segundo 39 

período remoto emergencial. A discente concordou em realizar tal pesquisa. Sem mais 40 

a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às onze horas e vinte e cinco 41 

minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de 42 

Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após 43 

ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros 44 

presentes.  45 

São João del-Rei, 26 de outubro de 2020. 46 

Profa. Maria Cristina Silva 47 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 48 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 49 

Prof. Wallace Alves Cabral 50 

Discente Juliana Cipriano de Oliveira 51 


