
 

 

Ata da Centésima Vigésima Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 1 

Química 2 

No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta 3 

e cinco minutos, teve início a centésima vigésima Reunião Ordinária do Colegiado do 4 

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

Professor Wallace Alves Cabral, os seguintes membros do Colegiado: os professores 6 

Maria Cristina Silva, Marcelo Siqueira Valle, Rafaela Karin de Lima e a discente 7 

Juliana Cipriano de Oliveira. O Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes 8 

itens: Item 1: Aprovação da pauta; Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 9 

2: Aprovação da ata da 13ª reunião extraordinária; ata aprovada. Item 3: 10 

Aprovação dos planos de ensino – segundo período remoto emergencial; a 11 

maioria dos planos analisados foram aprovados. Alguns deverão passar por correção 12 

no item “Forma e Cronograma de avaliação” e se forem corrigidos conforme 13 

determinação do colegiado, estarão aprovados. Item 4: Informes; (1) o Prof. Wallace 14 

informou que a defesa de TCC do discente Wesley Oliveira de Almeida, orientando da 15 

Profa. Patrícia Benedini Martelli, programada para 02/12/2020, será reagendada 16 

posteriormente, conforme solicitação da orientadora. (2) o Prof. Wallace informou que 17 

no segundo período remoto emergencial não será oferecida a disciplina Físico-18 

Química II por falta de disponibilidade de docente. (3) O Prof. Wallace apresentou a 19 

solicitação do aluno Felipe de Souza Vasconcellos para oferecimento das disciplinas 20 

práticas Química Inorgânica Experimental e Introdução ao Laboratório de Química 21 

Orgânica durante o segundo período remoto emergencial. O colegiado mencionou que 22 

as normas vigentes durante o momento de pandemia da Covid-19 não autorizam aulas 23 

práticas, uma vez que as mesmas devem ocorrer de forma presencial. Item 5: Espaço 24 

livre; a próxima reunião do colegiado foi agendada para 26/01/2021 às 14h. Sem mais 25 

a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a reunião às catorze horas e quarenta 26 

e cinco minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de 27 

Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após 28 

ser lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e pelos demais membros 29 

presentes.  30 

São João del-Rei, 01 de dezembro de 2020. 31 
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