
 

 

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

Química 2 

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

horas e cinco minutos, teve início a centésima vigésima quarta 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, Victor Augusto Araújo de Freitas, 7 

Wallace Alves Cabral e a discente Juliana Cipriano de Oliveira. A Presidente deu início 8 

aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; Inclusão do item 9 

“Aprovação de plano de trabalho TCC”. Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 10 

2: Aprovação da ata da 123ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Aprovação do 11 

relatório de atividades 2020 – relator: Prof. Marcelo Siqueira Valle; o prof. Marcelo 12 

apresentou seu parecer sobre o relatório de atividades da coordenadoria do curso de 13 

Química relativo ao ano de 2020. O relator solicitou algumas alterações no relatório. 14 

Após as correções necessárias, o relatório deverá novamente ser apreciado pelo prof. 15 

Marcelo e retornará para aprovação do colegiado. Item 4: Ad referendum Programa 16 

de monitoria 2021/1; o colegiado convalidou o Ad referendum  dado pela professora 17 

Patrícia em atendimento ao edital UFSJ/PROEN/SEACA 004/2021 – Programa de 18 

Monitoria 2021/1. A professora Patrícia apresentou as solicitações de monitoria para o 19 

1º semestre letivo de 2021 e explicou que a ordem de prioridade de atendimento foi 20 

definida de acordo com o índice de retenção e evasão, dando prioridade para disciplinas 21 

com maior índice de reprovação; número de alunos a serem atendidos e posição no 22 

fluxograma, dando prioridade para disciplinas de início de curso. Por ordem de 23 

prioridade, os pedidos de monitores foram assim classificados: Fundamentos de 24 

Química I, Fundamentos de Ondas e Termodinâmica, Química Orgânica I, 25 

Fundamentos de Química II, Química dos Elementos, Introdução à Docência em 26 

Química, Eletroanalítica, Química e Sociedade, Introdução ao Laboratório de Química 27 

Orgânica, Análise Química Qualitativa, Psicologia da Educação e Física Experimental 28 

III. Item 5: Aprovação dos planos de ensino 2021/1; a maioria dos planos analisados 29 

foi aprovada. Alguns deverão passar por correção no item “Forma e Cronograma de 30 

avaliação” a fim de se adequarem a resolução nº 012, de 4 de abril de 2018, e se forem 31 



 

 

corrigidos conforme determinação do colegiado, estarão aprovados. Item 6: Aprovação 32 

dos relatórios de estágio de docência 2020/2; foram aprovados os relatórios de 33 

atividades de estágio de docência dos seguintes estagiários: (1) Daiane Dulcileia 34 

Moraes de Paula, unidade curricular Química Orgânica I sob a responsabilidade do 35 

docente Marcelo Siqueira Valle; (2) Isabela Carla Soares, unidade curricular Química 36 

Orgânica III, sob a responsabilidade do docente Luiz Gustavo de Lima Guimarães; (3) 37 

Letícia Ferreira Magalhães, unidade curricular Química de Coordenação, sob a 38 

responsabilidade do docente Marco Antônio Schiavon; (4) Lílian Christina Zin, unidade 39 

curricular Físico-Química I, sob a responsabilidade do docente Clebio Soares 40 

Nascimento Júnior; (5) Mayra Asevedo Campos de Resende, unidade curricular 41 

Eletroanalítica, sob a responsabilidade do docente Arnaldo César Pereira; (6) Raíra da 42 

Cunha, unidade curricular Fundamentos de Química II, sob a responsabilidade da 43 

docente Patrícia Benedini Martelli e (7) William Graciliano Corrêa, unidade curricular 44 

Análise Química Instrumental II, sob a responsabilidade do docente Keyller Bastos 45 

Borges. Item 7: Solicitações de inscrição em estágio de docência 2021/1; foram 46 

selecionados: Annelise Souza Melo, para realizar estágio de docência na unidade 47 

curricular Química Orgânica I, sob a responsabilidade do Prof. Marcelo Siqueira Valle; 48 

Camilla Fonseca Silva, para realizar estágio de docência na unidade curricular Análise 49 

Química Instrumental I, sob a responsabilidade do Prof. Keyller Bastos Borges; Letícia 50 

Batista Clarindo da Silva, para realizar estágio de docência na unidade curricular 51 

Química Orgânica III, sob a responsabilidade do Prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães; 52 

Lucas Santos Silva, para realizar estágio de docência na unidade curricular 53 

Fundamentos de Química I, sob a responsabilidade da Profa. Maria Cristina Silva; 54 

Virgínia Camila Rufino, para realizar estágio de docência na unidade curricular 55 

Fundamentos de Química Quântica, sob a responsabilidade do Prof. Josefredo 56 

Rodriguez Pliego Júnior. Item 8: Aprovação de plano de trabalho TCC; foi aprovado o 57 

plano de trabalho TCC da discente Marília Ladeira Alves e Costa, orientada pela profa. 58 

Stella Maris Resende. Item 9: Solicitação de aprovação de banca de defesa TCC; o 59 

colegiado aprovou a solicitação de agendamento de defesa de TCC de Rafael Silveira 60 

Mourão, orientado pelo Prof. Marco Antônio Schiavon. A defesa foi agendada para 22 61 

de junho de 2021, às 16h e a banca será composta pela professora Maria Cristina Silva 62 



 

 

e pelo o doutorando André Felipe Vale da Fonseca. Item 10: Pedidos de prorrogação 63 

de prazo de integralização; foi concedido um semestre de prorrogação de prazo para 64 

Izabel Bernardes da Costa a fim de que a mesma possa terminar o trabalho de 65 

conclusão de curso TCC. Para Bárbara Cristina Caldas de Ávila foram concedidos dois 66 

semestres de prorrogação de prazo de integralização para que a mesma possa cursar 67 

disciplinas. Item 11: Informes; (1) a profa. Patrícia informou que já está trabalhando na 68 

programação da Jornada de Química 2021. (2) a profa. Patrícia informou sobre o 69 

grande problema de vagas para a unidade curricular Cálculo Diferencial e Integral I. O 70 

número de alunos do curso que precisam de vaga nessa disciplina é muito grande e não 71 

há como atender a todos. (3) a profa. Patrícia falou sobre o corte orçamentários que as 72 

instituições federais de ensino vêm sofrendo em 2021. Item 11: Espaço livre; o prof. 73 

Marcelo perguntou se não há a possibilidade de um docente orientar mais de um 74 

estagiário de docência no mesmo semestre. A profa. Patrícia respondeu que a limitação 75 

de cada docente poder supervisionar apenas um estagiário de docência em cada 76 

semestre letivo está prevista na resolução do estágio de docência do curso de Química 77 

e, para mudar isso, há necessidade de alteração na resolução. A próxima reunião do 78 

colegiado foi agendada para 19/05/2021 às 14h. Sem mais a ser tratado, a Presidente 79 

declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e cinco minutos, da qual eu, Karla 80 

Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do 81 

Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada 82 

pela Presidente e pelos demais membros presentes.  83 

São João del-Rei, 11 de maio de 2021. 84 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 85 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 86 

Prof. Victor Augusto Araújo de Freitas 87 

Prof. Wallace Alves Cabral 88 

Discente Juliana Cipriano de Oliveira 89 


