
 

 

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

Química 2 

No sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e nove 3 

minutos, teve início a centésima vigésima sexta Reunião Ordinária do Colegiado dos 4 

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, Marcelo Siqueira Valle, Stella Maris Resende, 7 

Victor Augusto Araújo de Freitas e a discente Juliana Cipriano de Oliveira. A Presidente 8 

deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; Pauta 9 

aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 125ª reunião 10 

ordinária; ata aprovada. Item 3: Ad referendum de extrapolação de prazo de 11 

integralização; o colegiado convalidou a concessão de 2 (dois) semestres de 12 

extrapolação de prazo de integralização para a aluna Bruna da Silva Patrício. Levando 13 

em consideração que de acordo com o § 2º do artigo 2º da resolução Conep 004, de 25 14 

de março de 2021, os anos letivos de 2020 e 2021 não estarão contando para o prazo 15 

de integralização do curso do discente, a convalidação foi realizada nos termos do 16 

artigo 96, item IX, do Regimento Geral da UFSJ, e da resolução Conep 027, de 16 de 17 

dezembro de 2019.  Item 4: Solicitação de extrapolação de prazo de integralização; 18 

baseado nas mesmas legislações citadas no item anterior, o colegiado concedeu 2 19 

(dois) semestres de extrapolação de prazo de integralização para a aluna Marília 20 

Ladeira Alves e Costa, a fim de que a mesma possa terminar o seu Trabalho de 21 

Conclusão de Curso (TCC). Item 5: Aprovação do relatório de atividades 2020; 22 

relatório aprovado. Item 6: Análise da realização de estágios não obrigatórios; em 23 

atendimento ao artigo 16 da resolução Conep 004, de 25 de março de 2021, a profa. 24 

Patrícia expôs que os alunos Pedro Siervi Carrê e Paula de Oliveira Ramos estarão 25 

estagiando na empresa AMG, no período de 29/06/2021 a 29/06/2022, e a aluna Letícia 26 

Regina de Carvalho Cunha na Polícia Civil de Minas Gerais entre 06/07/2021 a 27 

06/01/2022. A profa. Patrícia deixou claro que os alunos foram orientados com relação a 28 

situação do estado de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus e 29 

expôs que todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O colegiado 30 

não se opôs à realização desses estágios. Item 7: Solicitações de autorização de 31 

acesso aos laboratórios de Química; foram apresentadas as seguintes solicitações 32 

para acesso aos laboratórios de Química: (1) solicitação da profa. Maria Cristina Silva 33 

para acesso dos alunos Karla Lara Lopes e Raphael Resende Bretz ao laboratório B-34 

3.13 do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT); (2) solicitação do prof. Victor 35 

Augusto Araújo de Freitas para acesso do aluno Renato Mendes de Almeida ao 36 

laboratório B-3.04 do DCNAT. Levando em consideração que os alunos irão utilizar os 37 

laboratórios para realização de projetos de iniciação científica, que os espaços físicos 38 



 

 

do departamento estão sob responsabilidade de sua chefia e que o chefe do 39 

departamento já autorizou o acesso dos referidos alunos, o colegiado dos cursos de 40 

Química está ciente da utilização dos laboratórios, conforme disposto no parágrafo 2º 41 

da Resolução UFSJ/CONEP 002, de 10 de março de 2021, entretanto, de acordo com o 42 

disposto no Art. 46 do Regimento Geral da UFSJ, este Colegiado não tem competência 43 

para dar anuência ou fazer o acompanhamento das atividades realizadas. Item 8: 44 

Informes; (1) a profa. Patrícia informou que hoje, 07/07/2021, é o último dia do 45 

mandato da discente. (2) a aluna Juliana informou que já avisou aos colegas que seu 46 

mandato chegou ao fim e que uma caloura manifestou interesse em entrar no seu lugar. 47 

Item 9: Espaço libre; A aluna Juliana falou que houve um grande número de 48 

reclamações dos colegas com relação a forma de registro de presença durante os 49 

eventos da Jornada de Química 2021. Eles acharam que o tempo em que o formulário 50 

ficou disponível para registro de presença foi muito curto. A profa. Patrícia explicou que 51 

o controle adotado foi baseado nos controles de presença mais usuais em eventos on-52 

line e o prof. Marcelo também expôs que os formulários ficaram abertos por 20 minutos, 53 

tempo suficiente para registrar a presença. A aluna Juliana também expôs que os 54 

discentes não gostaram muito da concentração dos eventos da Jornada de Química 55 

2021 no período da tarde. A Profa. Patrícia explicou que infelizmente não foi possível 56 

promover mais eventos noturnos devido a não disponibilidade dos palestrantes naquele 57 

horário, uma vez que a maioria estava envolvida com aulas noturnas. A profa. Patrícia 58 

agradeceu a boa atuação da aluna Juliana como representante discente junto ao 59 

colegiado e a mesma respondeu que a experiência foi muito válida. A próxima reunião 60 

do colegiado foi agendada para 04/08/2021 às 14h. Sem mais a ser tratado, a 61 

Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta minutos, da qual 62 

eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da 63 

Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e 64 

aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.  65 

São João del-Rei, 07 de julho de 2021. 66 

Prof. Honória de Fátima Gorgulho 67 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 68 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 69 

Profa. Stella Maris Resende 70 

Prof. Victor Augusto Araújo de Freitas 71 

Discente Juliana Cipriano de Oliveira 72 


