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Ata da Centésima Vigésima Terceira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso 2 

de Química 3 

No vigésimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às catorze 4 

horas e dez minutos, teve início a centésima vigésima terceira Reunião Ordinária do 5 

Colegiado do Curso de Química. Estavam conectados de forma on-line, sob a 6 

presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes membros do 7 

Colegiado: os professores Marcelo Siqueira Valle, Maria Cristina Silva, Victor Augusto 8 

Araújo de Freitas, Wallace Alves Cabral e a discente Juliana Cipriano de Oliveira. 9 

Primeiramente a presidente deu as boas vindas ao novo membro do colegiado, Prof 10 

Victor, e deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da 11 

pauta; Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 122ª 12 

reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Ad referendum de pedidos de 13 

equivalência; o colegiado convalidou os seguintes pedidos de equivalência entre 14 

unidades curriculares: (1) Antônio Luiz da Silveira Júnior, equivalência da disciplina 15 

Química Quântica, cursada na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), para 16 

Fundamentos de Química Quântica da UFSJ; (2) Bianca Cristina Belo, equivalência da 17 

disciplina Físico-Química II, cursada na Universidade de São Paulo (USP), para 18 

Fundamentos de Química Quântica da UFSJ, e também o aproveitamento da 19 

disciplina Bioquímica da Nutrição, cursada na USP, como optativa no curso de 20 

Bacharelado em Química da UFSJ; (3) Luís Felipe de Resende, equivalência da 21 

disciplina Cinética Química, cursada no Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em 22 

Química da UFSJ, para Fundamentos de Catálise da UFSJ; (4) Mayra Elvira de Sousa 23 

Rodrigues, equivalência da disciplina Investigações em História da Química, cursada 24 

na Universidade Federal de Lavras (UFLA), para História da Química da UFSJ e (5) 25 

Samara Bruna de Campos, equivalência da disciplina Química Quântica, cursada na 26 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), para Fundamentos de Química 27 

Quântica da UFSJ. Item 4: Ad referendum de aprovação de oferecimento de 28 

unidade curricular em caráter extemporâneo; o colegiado convalidou o 29 

oferecimento da unidade curricular Bioquímica em caráter extemporâneo 30 

durante o segundo período remoto emergencial. Item 5: Ad referendum de 31 



 

 

aprovação de plano de ensino; foi convalidada a aprovação do plano de 32 

ensino da unidade curricular Bioquímica. Item 6: Informes; a Profa. Patrícia fez os 33 

seguintes informes: (1) o mandato da atual coordenação irá terminar em 19/05/2021; 34 

(2) o Prof. Wallace irá coordenar o edital para eleição de coordenador e vice, uma vez 35 

que o mesmo não será candidato à reeleição; (3) a coordenação já solicitou aos 36 

departamentos a disponibilização de docentes para o oferecimento das unidades 37 

curriculares de períodos ímpares para o próximo semestre letivo; (4) que o aluno 38 

Felipe de Souza Vasconcellos abriu, junto ao Conselho Universitário (CONSU), um 39 

processo solicitando o oferecimento das unidades curriculares experimentais 40 

Introdução ao Laboratório de Química Orgânica e Química Inorgânica Experimental 41 

durante o próximo período letivo. A coordenação já solicitou ao Departamento de 42 

Ciências Naturais (DCNAT) a indicação de docentes para ministrar essas unidades 43 

curriculares de maneira presencial, caso seja possível o retorno às aulas presenciais, 44 

mas, ainda há a necessidade da indicação de docentes para ministrar tais unidades 45 

curriculares em caráter remoto, caso continue as aulas em caráter remoto 46 

emergencial. Item 7: Espaço livre; os membros presentes discutiram sobre os moldes 47 

de realização de estágio de maneira remota. A Profa. Patrícia pediu opinião e ajuda 48 

para começar a trabalhar na elaboração da Jornada de Química 2021.  A Profa. 49 

Patrícia falou que o relatório de atividades da coordenação referente ao ano de 2020 50 

está pronto e que precisa de um docente para analisá-lo e apresentar um relato sobre 51 

o mesmo. O Prof. Marcelo se propôs a fazer o relato sobre o relatório de atividades. A 52 

próxima reunião do colegiado foi agendada para 11/05/2021, 14h. Sem mais a ser 53 

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

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

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

após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais 57 

membros presentes.  58 

São João del-Rei, 23 de março de 2021. 59 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 60 

Profa. Maria Cristina Silva 61 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 62 



 

 

Profa. Victor Augusto Araújo de Freitas 63 

Prof. Wallace Alves Cabral 64 

Discente Juliana Cipriano de Oliveira 65 


