
 

 

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

de Química 2 

No décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze 3 

horas e cinco minutos, teve início a centésima vigésima segunda 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 Marcelo Siqueira Valle, Maria Cristina Silva, 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; 9 

inclusão do item “Avaliação do pedido de frequência de alunos de Iniciação Científica 10 

aos laboratórios de Química”. Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: 11 

Aprovação da ata da 121ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Cartas dos 12 

discentes do curso de Química; foram analisadas as cartas recebidas dos alunos 13 

formandos solicitando o oferecimento de disciplinas experimentais. Observando as 14 

portarias do Ministério da Educação nº 1030 de 1º de dezembro de 2020 e nº 1038 15 

de 7 de dezembro de 2020, o colegiado decidiu por consultar a disponibilidade 16 

dos docentes para ofertar disciplinas experimentais em caráter presencial, no 17 

próximo período eletivo.  As disciplinas solicitadas pelos alunos são Introdução 18 

ao Laboratório de Química Orgânica, Química Inorgânica Experimental, 19 

Bioquímica Experimental, Físico-Química Experimental e Física Experimental 20 

III. Para aqueles docentes que se disponibilizarem a oferecer alguma das 21 

disciplinas experimentais, será solicitado um plano de ensino detalhado, 22 

incluindo o protocolo de segurança de acordo com a OMS (Organização 23 

Mundial da Saúde) referente a pandemia da COVID-19 e o mesmo será 24 

encaminhado ao CONEP para autorização do oferecimento da unidade 25 

curricular experimental no formato presencial. Item 4: Avaliação do pedido de 26 

frequência de alunos de Iniciação Científica aos laboratórios de Química; o 27 

colegiado analisou o pedido do Prof. Marcelo Siqueira Valle para frequência 28 

dos alunos de Iniciação Científica (IC) aos laboratórios de Química e deliberou 29 

que, como os discentes de IC são de responsabilidade da Pró-reitoria de 30 

Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE), e de acordo com o artigo 28 da 31 



 

 

resolução 009 de 19 de agosto de 2020 CONEP, não cabe ao colegiado de 32 

graduação liberar acesso aos laboratórios e nem acompanhar alunos de IC 33 

durante a continuidade de projetos de pesquisa relacionados à pós-graduação.  34 

Item 5: Espaço livre; ninguém se manifestou. Sem mais a ser tratado, a 35 

Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e cinco 36 

minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de 37 

Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, 38 

após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais 39 

membros presentes.  40 

São João del-Rei, 19 de fevereiro de 2021. 41 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 42 

Profa. Maria Cristina Silva 43 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 44 

Profa. Rafaela Karin de Lima 45 

Prof. Wallace Alves Cabral 46 

Discente Juliana Cipriano de Oliveira 47 


