
 

 

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

Química 2 

No décimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas 3 

e quarenta minutos, teve início a centésima décima nona Reunião Ordinária do 4 

Colegiado do Curso de Química. Estavam conectados de forma on-line, sob a 5 

presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes membros do 6 

Colegiado: os professores Maria Cristina Silva, Marcelo Siqueira Valle, Rafaela Karin 7 

de Lima, Wallace Alves Cabral e a discente Juliana Cipriano de Oliveira. A Presidente 8 

deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; Pauta 9 

aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 118ª reunião 10 

ordinária; ata aprovada. Item 3: Solicitações de prorrogação de prazo de 11 

integralização; a fim de que possam cursar as unidades curriculares que faltam para 12 

conclusão do curso, o colegiado concedeu dois semestres de prorrogação de prazo de 13 

integralização aos seguintes alunos: Jéssica Aparecida Silva Serpa, Leda Maria de 14 

Melo Ventura Coimbra, Lílian Cardoso da Silva e Telma Nogueira Alves. Para Marília 15 

Ladeira Alves e Costa foi concedido um semestre de prorrogação de prazo de 16 

integralização para que a mesma possa realizar seu Trabalho de Conclusão de Curso 17 

(TCC). Item 4: Ad-referendum de aprovação de banca de defesa de TCC; o 18 

colegiado convalidou a aprovação de banca de defesa de TCC do discente Israel 19 

Cristian da Cunha Ribeiro, orientado pelo professor Horácio Wagner Leite Alves. A 20 

defesa ocorrerá em 20 de novembro de 2020, às 14h30 e a banca será composta 21 

pelos professores Cláudio de Oliveira e Stella Maris Resende. Item 5: Aprovação de 22 

bancas de defesa de TCC; o colegiado aprovou a solicitação de agendamento de 23 

defesa de TCC de Karina Ferreira da Silva, orientada pelo Prof. Luiz Gustavo de Lima 24 

Guimarães. A defesa foi agendada para 10 de dezembro de 2020, às 09h30min e a 25 

banca será composta pelas professoras Patrícia Benedini Martelli e Maria Cristina 26 

Silva. Item 6: Análise das opiniões dos discentes sobre o primeiro período 27 

remoto emergencial; o colegiado analisou o resultado da pesquisa realizada pela 28 

discente Juliana Cipriano, representante discente do colegiado de curso, junto aos 29 

colegas sobre o primeiro período remoto emergencial. Os resultados mais frequentes 30 

foram queixas dos alunos com relação a grande quantidade de conteúdo para pouco 31 



 

 

tempo e as dificuldades encontradas com o ensino a distância, como por exemplo: 32 

adaptação e falta de espaço adequado para estudar em casa. A professora Maria 33 

Cristina sugeriu que o resultado dessa pesquisa seja encaminhado aos docentes do 34 

curso de Química para divulgação e conhecimento. Item 7: Informes; (1) a profa. 35 

Patrícia informou que foi publicado o resultado do edital de aquisição de material 36 

bibliográfico e que praticamente todos os pedidos foram contemplados, exceto aqueles 37 

em que o material bibliográfico não está mais disponível para compra no mercado. (2) 38 

a profa. Patrícia informou que recebeu um e-mail do “Quero Bolsa – Guia da 39 

Faculdade” convidando os alunos para opinar sobre o curso e ela queria saber a 40 

opinião do colegiado se seria interessante compartilhar ou não tal convite com os 41 

discentes. O colegiado achou melhor conhecer primeiro o conteúdo da pesquisa 42 

proposta pelo “Quero Bolsa” antes de divulgar para os discentes. (3) a profa. Patrícia 43 

informou que saiu o edital para distribuição de bolsas de monitoria para o segundo 44 

período remoto emergencial e que para deliberar sobre o assunto o colegiado terá que 45 

se reunir novamente na próxima semana. Sendo assim, foi agendada uma reunião 46 

extraordinária para 24/11/2020, às 16h. Item 8: Espaço Livre: o professor Marcelo 47 

falou que o curso de Química está tentando autorização junto à PROEN para ministrar 48 

aulas práticas presenciais aos alunos formandos. Porém, acredita que o curso não 49 

terá êxito na solicitação uma vez que tem notícias que o curso de Medicina vem 50 

insistindo nesse mesmo pedido e tem encontrado grande resistência, principalmente 51 

por parte dos técnicos de laboratório. Foi agendada a próxima reunião ordinária para o 52 

dia 01 de dezembro de 2020, às 14h.  Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou 53 

encerrada a reunião às dezessete horas, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria 54 

e Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a 55 

presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos 56 

demais membros presentes.  57 

São João del-Rei, 18 de novembro de 2020. 58 

Profa. Maria Cristina Silva 59 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 60 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 61 

Profa. Rafaela Karin de Lima 62 



 

 

Prof. Wallace Alves Cabral 63 

Discente Juliana Cipriano de Oliveira 64 


