
 

 

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

Química 2 

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

onze minutos, teve início a centésima vigésima nona 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 7 

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

A Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da 9 

pauta; A professora Patrícia solicitou a inclusão de um novo item na pauta: 10 

levantamento de informações com o objetivo de discussão de reposição de UCs e 11 

calendário de 2022, o que foi acatado pelo Colegiado e incluído como item 3, 12 

renumerando-se os seguintes. Com a pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 13 

2: Oferta de disciplinas experimentais de forma presencial; levando em 14 

consideração as restrições impostas pela pandemia Covid 19 e a resolução Consu 15 

018, de 19 de julho de 2021, que aprova o plano de retorno gradual das atividades 16 

presenciais da UFSJ, os membros discutiram sobre qual seria a melhor maneira para 17 

oferecimento de disciplinas experimentais de forma presencial em 2022/1. O 18 

colegiado decidiu por consultar os docentes de cada sub área da Química para só 19 

então estabelecer um formato para o retorno das atividades presenciais. Item 3: 20 

Levantamento de informações com o objetivo de discussão de reposição de 21 

UCs e calendário de 2022: a Profa Patrícia pediu ajuda aos membros para 22 

preenchimento de um formulário para levantamento de informações com o objetivo 23 

de discussão de reposição de UCs e calendário 2022. Após análise do conteúdo do 24 

formulário e discussão sobre o assunto, o colegiado concluiu que não há necessidade 25 

de um período extemporâneo, em janeiro de 2022, para reposição das unidades 26 

curriculares não oferecidas ou não cursadas em 2020 e 2021. O colegiado considerou 27 

que é melhor oferecer disciplinas extemporâneas e ainda, pensando na qualidade da 28 

formação dos estudantes do curso, que todas as atividades devem retornar à forma 29 



 

 

presencial tão logo seja possível.  Item 4: Requerimento de revisão de nota final: 30 

dando andamento ao requerimento da discente Camila de Araújo Nascimento 31 

solicitando revisão da nota final da unidade curricular Equações Diferenciais 32 

Ordinárias, cursada em 2021/1, sob a responsabilidade do docente Wilman Rodas 33 

Huarcaya, após mais uma tentativa de acordo com o docente não ter resultado 34 

positivo, o colegiado deliberou por nomear uma banca composta por dois docentes 35 

da área da disciplina e um professor membro do colegiado, para a realização da 36 

revisão da nota final. A Profa. Stella Maris Resende irá compor a banca como membro 37 

do Colegiado. Item 5: Informes: a Profa. Stella informou que dois estudantes do 38 

curso de Química participaram da III Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de 39 

Química. Foram eles: Miguel Alves de Morais e Caio César Camillo Silva. Item 6: 40 

Espaço livre: a próxima reunião do colegiado foi agendada para 9/11/2021, 14h30. 41 

Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às dezesseis 42 

horas e vinte e cinco minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, 43 

na condição de secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente 44 

ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais 45 

membros presentes. 46 

São João del-Rei, 05 de outubro de 2021. 47 

Prof. Honória de Fátima Gorgulho 48 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 49 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 50 

Profa. Stella Maris Resende 51 

Prof. Victor Augusto Araújo de Freitas 52 

Discente Gabriela de Miranda Pinho 53 


