
 

 

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

Química 2 

No vigésimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 3 

catorze horas e quinze minutos, teve início a centésima vigésima oitava Reunião 4 

Ordinária do Colegiado dos Cursos de Química. Estavam conectados de forma on-5 

line, sob a presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes membros 6 

do Colegiado: os professores Honória de Fátima Gorgulho, Marcelo Siqueira Valle, 7 

Stella Maris Resende, Victor Augusto Araújo de Freitas e a discente Gabriela de 8 

Miranda Pinho. A Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: 9 

Aprovação da pauta; pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação 10 

da ata da 127ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Aprovação da ata da 15ª 11 

Reunião Extraordinária: ata aprovada. Item 4: Terceira etapa da inscrição 12 

periódica 2021/2: foi concedida quebra de pré-requisito para cursar Química 13 

Ambiental aos seguintes alunos: Antônio Vítor Alves dos Reis Pires, Igor Fernando 14 

Lara Ferreira, Júlia Campos Noronha Peres e Rafaela de Oliveira Teixeira Menezes. 15 

Para João Victor Carvalho Silva e Rayssa Thamara Ribeiro Coelho foi concedida 16 

quebra de pré-requisito para cursar Química Quântica e Espectroscopia. Aos alunos 17 

Guilherme Montano Germano, Gabriel Ítalo Ferreira Pinto, Camila de Araújo 18 

Nascimento, Scarlat Ohanna Dávila da Trindade e Gabriele Nelma da Silva o 19 

colegiado concedeu quebra de pré-requisito para cursar Toxicologia Analítica. Item 20 

5: Solicitação de unidade curricular em caráter extemporâneo: o colegiado 21 

aprovou o oferecimento, ainda em 2021/2, da unidade curricular Experimentação para 22 

a Educação Química em caráter extemporâneo. Item 6: Análise dos relatórios de 23 

estágio de docência 2021/1: foram aprovados os relatórios de atividades de estágio 24 

de docência dos seguintes estagiários: (1) Annelise Souza Melo, unidade curricular 25 

Química Orgânica I, sob a responsabilidade do docente Marcelo Siqueira Valle; (2) 26 

Camilla Fonseca Silva, unidade curricular Análise Química Instrumental I, sob a 27 

responsabilidade do docente Keyller Bastos Borges; (3) Letícia Batista Clarindo da 28 

Silva, unidade curricular Química Orgânica III, sob a responsabilidade do docente Luiz 29 



 

 

Gustavo de Lima Guimarães; (4) Lucas Santos Silva, unidade curricular Fundamentos 30 

de Química I, sob a responsabilidade da docente Maria Cristina Silva e (5) Virgínia 31 

Camila Rufino, unidade curricular Fundamentos de Química Quântica, sob a 32 

responsabilidade do docente Josefredo Rodriguez Pliego Júnior. Item 7: Solicitações 33 

de inscrição em estágio de docência 2021/2; foram selecionados Camilla Fonseca 34 

Silva, para realizar estágio de docência na unidade curricular Toxicologia Analítica, 35 

sob a responsabilidade do Prof. Keyller Bastos Borges; Flávia Santos da Silva, para 36 

realizar estágio de docência na unidade curricular Química de Coordenação, sob a 37 

responsabilidade do Prof. Marco Antônio Schiavon; Francielle Christine Cunha 38 

Andrade, para realizar estágio de docência na unidade curricular Química Orgânica 39 

II, sob a responsabilidade do Prof. Marcelo Siqueira Valle; Iara Amorim Carvalho, para 40 

realizar estágio de docência na unidade curricular Técnicas Instrumentais, sob a 41 

responsabilidade da Profa. Patrícia Benedini Martelli; Malena Karla Lombello Coelho, 42 

para realizar estágio de docência na unidade curricular Análise Química Quantitativa, 43 

sob a responsabilidade do Prof. Arnaldo César Pereira; Stephanne Yonara Barbosa 44 

de Carvalho, para realizar estágio de docência na unidade curricular Métodos Físicos 45 

em Química Orgânica, sob a responsabilidade do Prof. Luiz Gustavo de Lima 46 

Guimarães e Virgínia Camila Rufino, para realizar estágio de docência na unidade 47 

curricular Química Quântica e Espectroscopia, sob a responsabilidade do Prof. 48 

Josefredo Rodriguez Pliego Júnior. Item 8: Aprovação de planos de trabalho TCC; 49 

foram aprovados os planos de trabalho TCC dos discentes: Mayra Elvira de Sousa 50 

Rodrigues, a ser orientada pelo prof. Arnaldo César Pereira; Thiago Álvares Zamaro 51 

de Freitas, que será orientado pelo prof. Marco Antônio Schiavon e Tereza Inês 52 

Rodrigues de Souza, a ser orientada pelo prof. Marco Antônio Schiavon. Item 9:  53 

Solicitação de autorização de acesso aos laboratórios de Química; foi 54 

apresentada a solicitação da profa. Maria Cristina Silva para acesso do aluno Luan 55 

Ferreira Costa ao laboratório B-3.13 do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT). 56 

Levando em consideração que o aluno irá utilizar o laboratório para realização de 57 

projetos de iniciação científica, que este espaço está sob responsabilidade da chefia 58 



 

 

do DCNAT e da coordenadora do laboratório e que o chefe do departamento já 59 

autorizou o acesso do referido aluno, o colegiado dos cursos de Química considerou 60 

que, mesmo estando ciente da utilização do laboratório, conforme disposto no 61 

parágrafo 2º da Resolução UFSJ/CONEP 002, de 10 de março de 2021, não tem 62 

competência para dar anuência ou fazer o acompanhamento das atividades 63 

realizadas, de acordo com o disposto no Art. 46 do Regimento Geral da UFSJ. Desta 64 

forma, o Colegiado optou por emitir uma declaração à solicitante informando que, 65 

embora esteja ciente da realização das atividades, não tem competência para dar 66 

anuência ou para acompanhá-las. Item 10: Requerimento de revisão de nota final; 67 

foi apresentado o requerimento da discente Camila de Araújo Nascimento solicitando 68 

revisão da nota final da unidade curricular Equações Diferenciais Ordinárias, cursada 69 

em 2021/1, sob a responsabilidade do docente Wilman Rodas Huarcaya. A 70 

coordenadoria já tendo feito contato prévio com o docente solicitando agendamento 71 

de uma reunião com a discente; entretanto, a reunião não aconteceu. Desta maneira, 72 

após análise do Plano de Ensino aprovado pelo Colegiado e discussão do assunto, 73 

deliberou-se por um novo contato com o docente, relembrando os termos do Plano 74 

de Ensino aprovado e os procedimentos de revisão de nota aprovados pelo 75 

Colegiado. O colegiado decidiu, ainda, que irá tentar um novo agendamento da 76 

referida reunião e, somente dará encaminhamento do requerimento, caso não ocorra 77 

acordo entre as partes. Item 11:  Discussão sobre o índice de reprovação na 78 

disciplina Fundamentos de Química Quântica; a discente Gabriela apresentou 79 

reclamação de uma colega com relação ao alto índice de reprovação na disciplina 80 

Fundamentos de Química Quântica. Os membros do colegiado analisaram as atas de 81 

resultados finais (Atarf) da disciplina nos dois graus acadêmicos. Embora na 82 

licenciatura o índice de reprovação tenha superado 70%, na média dos dois graus 83 

(licenciatura e bacharelado) o índice ficou em torno de 50%, o que não é ideal mas 84 

não chega a ser um absurdo. O colegiado concluiu que, sem mais informações, não 85 

há o que fazer em relação a esse assunto e solicitou à discente que encaminhasse a 86 

resposta à reclamante. Item 12: Informes: a profa. Stella informou que o curso 87 



 

 

recebeu convite para participar da III Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de 88 

Química. O colegiado achou interessante a participação do curso e solicitou à 89 

coordenadoria que faça a divulgação aos discentes. Item 13: Espaço livre: (1) a 90 

representante discente Gabriela perguntou se já está no momento de fazer a pesquisa 91 

junto aos colegas com relação às demandas de disciplinas práticas para o primeiro 92 

semestre letivo de 2022. Os membros do Colegiado responderam que sim. (2) Ela 93 

também perguntou sobre como será realizada a carga horária prática da unidade 94 

curricular Análise Química Quantitativa e foi informada que o assunto será discutido 95 

em momento oportuno pelo Colegiado.  (3) A representante discente Gabriela 96 

comentou que a disciplina Fundamentos de Mecânica Clássica, embora esteja sob a 97 

responsabilidade de um único professor, parece que está sendo ministrada por vários 98 

docentes, visto que estão sendo postados vídeos de vários professores da instituição. 99 

A prof. Stella explicou que, conforme a Resolução 019/2021, que regulamenta o 100 

segundo período letivo de 2021, é obrigatório informar a previsão da carga horária de 101 

atividades síncronas e/ou assíncronas, mas não é proibido que todas as aulas sejam 102 

assíncronas. Após análise do Plano de Ensino aprovado para a disciplina, verificou-103 

se que foi proposto que todas as aulas fossem assíncronas. Além disto, não há 104 

nenhuma restrição quanto à autoria do material postado no Portal Didático. Desta 105 

forma, em relação a este assunto, não há nenhuma irregularidade na atitude do 106 

professor responsável pela disciplina. (4) a aluna Gabriela comentou que alguns 107 

alunos estão querendo organizar uma missa em ação de graças pelo primeiro ano de 108 

falecimento do colega Pedro e se podem contar com o apoio da coordenadoria para 109 

a divulgação do convite. Os membros do Colegiado foram favoráveis. Sem mais a ser 110 

tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta e sete 111 

minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de 112 

secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após 113 

ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros 114 

presentes. 115 

São João del-Rei, 21 de setembro de 2021. 116 



 

 

Prof. Honória de Fátima Gorgulho 117 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 118 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 119 

Profa. Stella Maris Resende 120 

Prof. Victor Augusto Araújo de Freitas 121 

Discente Gabriela de Miranda Pinho 122 


