
 

 

Ata da Centésima Vigésima Quinta Reunião Ordinária do Colegiado dos Cursos de 1 

Química 2 

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

seis minutos, teve início a centésima vigésima quinta Reunião Ordinária do Colegiado 4 

dos Cursos de Química. Estavam conectados de forma on-line, sob a presidência da 5 

Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes membros do Colegiado: os 6 

professores Honória de Fátima Gorgulho, Stella Maris Resende, Victor Augusto Araújo 7 

de Freitas e a discente Juliana Cipriano de Oliveira. Primeiramente a Profa. Patrícia deu 8 

boas-vindas às professoras Fátima e Stella. A Presidente deu início aos trabalhos com 9 

os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; A professora Patrícia solicitou a 10 

inclusão de um novo item na pauta, considerando o artigo 16 da Resolução 11 

UFSJ/CONEP 004, de 25 de março de 2021, que regulamenta o ano letivo de 2021: 12 

análise do Colegiado para oferta da unidade curricular Estágio Supervisionado da 13 

Licenciatura durante o ano letivo de 2021, o que foi acatado pelo Colegiado e incluído 14 

como item 5, renumerando-se os seguintes. Com a pauta aprovada, iniciaram-se os 15 

trabalhos.  Item 2: Aprovação da ata da 124ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: 16 

Aprovação da ata da 14ª reunião extraordinária; ata aprovada. Item 4: Formulário 17 

da Comissão da redução de semanas; a fim de ser feito um levantamento sobre a 18 

opinião dos cursos de graduação, a comissão que estuda a viabilidade da redução de 19 

semanas letivas na UFSJ elaborou um formulário para ser respondido pela 20 

coordenadoria, após consulta ao Colegiado e ao NDE.  Após analisar o assunto, o 21 

colegiado de curso entende que a discussão sobre a diminuição do número de semanas 22 

letivas semestrais não pode se basear em carga horária total de curso, que é limitada 23 

por legislação e normas específicas, mas deve se concentrar em dois pontos: aumento 24 

da duração da hora-aula e/ou do prazo padrão de integralização (número de semestres 25 

do curso). O aumento da duração da hora-aula afeta diretamente os estudantes que 26 

necessitam de condução coletiva e, em parte, os estudantes trabalhadores. Por outro 27 

lado, o aumento do número de semestres letivos afeta o tempo de permanência na 28 

cidade de oferta do curso, o que pode diminuir a sua atratividade frente aos de outras 29 

universidades. Em relação aos aspectos acadêmicos, a distribuição dos conteúdos em 30 

um número maior de semestres letivos pode ser vantajosa para a redução da retenção, 31 



 

 

principalmente no caso de estudantes trabalhadores, mas pode elevar a evasão. Desta 32 

forma, considerando a situação atual, sem um estudo mais aprofundado e sem uma 33 

opinião abrangente dos discentes, o Colegiado entendeu que a redução do número de 34 

semanas letivas é inviável, e se posicionou contrário à ela. Item 5: Análise do 35 

Colegiado para oferta da unidade curricular Estágio Supervisionado da 36 

Licenciatura durante o ano letivo de 2021; a profa. Patrícia apresentou o artigo 16 da 37 

Resolução UFSJ/CONEP 004/2021, que define que, durante o ano letivo de 2021, a 38 

oferta de unidades curriculares do tipo Estágio deve ser analisada pelo Colegiado de 39 

Curso. Diante do exposto e após discussão, o colegiado deliberou pela aprovação de 40 

um modelo de Plano de Estágio, a ser preenchido e assinado pelo estudante 41 

interessado e pelo orientador de estágio, no qual deverão ser informadas todas as 42 

atividades a serem realizadas no Estágio Supervisionado. O referido Plano de Estágio 43 

deverá ser aprovado pelo Colegiado antes do início das atividades pelo estudante. Item 44 

6: Informes; a profa. Patrícia informou que a programação da Jornada de Química 45 

2021 já está disponível na página da Coqui. Item 7: Espaço livre; Não houve nenhuma 46 

manifestação. A próxima reunião do colegiado foi mantida para 23/06/2021 às 14h. Sem 47 

mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e 48 

quinze minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de 49 

Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após ser 50 

lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.  51 

 52 

São João del-Rei, 01 de junho de 2021. 53 

Prof. Honória de Fátima Gorgulho 54 

Profa. Stella Maris Resende 55 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 56 

Prof. Victor Augusto Araújo de Freitas 57 

Discente Juliana Cipriano de Oliveira 58 


