
 

 

Ata da Centésima Vigésima Sétima Reunião Ordinária do Colegiado dos Cursos 1 

de Química 2 

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

sete minutos, teve início a centésima vigésima sétima 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, Marcelo Siqueira Valle, Stella Maris Resende, 7 

Victor Augusto Araújo de Freitas e a discente Gabriela de Miranda Pinho. 8 

Primeiramente, foi dada as boas vindas à nova representante discente. A Presidente 9 

deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; Pauta 10 

aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 126ª reunião 11 

ordinária; ata aprovada. Item 3: Solicitações de autorização de acesso aos 12 

laboratórios de Química; foram apresentadas as seguintes solicitações para acesso 13 

aos laboratórios de Química citados: (1) solicitação do prof. Marco Antônio Schiavon 14 

para acesso da aluna Letícia Regina de Carvalho Cunha aos laboratórios A-1.07, A-1.11 15 

e A-1.12 do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT); (2) solicitação do prof. Victor 16 

Augusto Araújo de Freitas para acesso do aluno Guilherme Montano Germano ao 17 

laboratório B-3.07 do DCNAT. Levando em consideração que os alunos irão utilizar os 18 

laboratórios para realização de projetos de iniciação científica, que estes espaços estão 19 

sob responsabilidade da chefia do DCNAT e dos respectivos coordenadores de 20 

laboratório e que o chefe do departamento já autorizou o acesso dos referidos alunos, o 21 

colegiado dos cursos de Química considerou que, mesmo estando ciente da utilização 22 

dos laboratórios, conforme disposto no parágrafo 2º da Resolução UFSJ/CONEP 002, 23 

de 10 de março de 2021, não tem competência para dar anuência ou fazer o 24 

acompanhamento das atividades realizadas, de acordo com o disposto no Art. 46 do 25 

Regimento Geral da UFSJ. Desta forma, o Colegiado optou por emitir uma declaração 26 

aos solicitantes informando que, embora esteja ciente da realização das atividades, não 27 

tem competência para dar anuência ou para acompanhá-las. Item 4: Oferecimento de 28 

disciplina optativa 2021/2; Após análise da solicitação e discussão, o colegiado 29 

aprovou o cadastramento da unidade curricular Toxicologia Analítica, 36ha, como  30 

integrante da lista de disciplinas optativas do Curso de Química, grau acadêmico 31 

Bacharelado, currículo 2019. Além disto, aprovou o seu oferecimento em 2021/2. Item 32 

5: Aprovação dos planos de ensino 2021/2; Após análise dos planos de ensino 33 

enviados, o colegiado constatou que a maioria deles deverá passar por correção nos 34 

itens “Metodologia de Ensino e Recursos Auxiliares” e “Forma e Cronograma de 35 

Avaliação”, para definição da carga horária de atividades síncronas e assíncronas e dos 36 

critérios para realização de avaliação substitutiva. Após correção conforme 37 

determinação do colegiado, serão considerados aprovados. Item 6: Aprovação de 38 



 

 

plano de trabalho TCC; foi aprovado o plano de trabalho TCC da discentes Letícia 39 

Regina de Carvalho Cunha, a ser orientada pelo prof. Marco Antônio Schiavon. Item 7: 40 

Informes; (1) a profa. Patrícia informou que os estudantes concluintes dos cursos de 41 

Química deverão realizar o ENADE em 2021 no dia 14 novembro; (2) a profa. Patrícia 42 

informou que saiu o edital de monitoria para o segundo semestre letivo de 2021 e que a 43 

coordenadoria já está trabalhando no assunto. Item 8: Espaço libre; (1) a profa. Fátima 44 

sugeriu a criação de um grupo de trabalho para fazer levantamento e definir quais as 45 

disciplinas experimentais precisam ser oferecidas no primeiro semestre de 2022. Todos 46 

aprovaram a ideia que logo será colocada em prática; (2) ficou definido que a terceira 47 

etapa das inscrições periódicas para o segundo semestre de 2021 ocorrerá de 13 a 16 48 

de setembro de 2021; (3) foi agendada uma reunião extraordinária para 11/08/2021, 49 

13h30min. Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às 50 

dezesseis horas e quinze minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e 51 

Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a 52 

presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos 53 

demais membros presentes.  54 

São João del-Rei, 04 de agosto de 2021. 55 

Prof. Honória de Fátima Gorgulho 56 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 57 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 58 

Profa. Stella Maris Resende 59 

Prof. Victor Augusto Araújo de Freitas 60 

Discente Gabriela de Miranda Pinho 61 


