
 

 

Ata da Décima Terceira Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de 1 

Química 2 

No vigésimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às catorze 3 

horas e dois minutos, teve início a décima terceira Reunião Extraordinária do 4 

Colegiado do Curso de Química. Estavam conectados de forma on-line, sob a 5 

presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes membros do 6 

Colegiado: os professores Marcelo Siqueira Valle, Maria Cristina Silva, Wallace Alves 7 

Cabral e a discente Juliana Cipriano de Oliveira. A Presidente deu início aos trabalhos 8 

com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; pauta aprovada. Item 2: 9 

Aprovação da ata da 119ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Programa de 10 

monitoria – período emergencial; em atendimento ao edital UFSJ/PROEN/SEACA 11 

008/2020 Programa de Monitoria – período emergencial, a professora Patrícia 12 

apresentou as solicitações de monitoria para o 2º período remoto emergencial e o 13 

Colegiado definiu a ordem de prioridade de atendimento de acordo com o índice de 14 

retenção e evasão, número de alunos a serem atendidos e posição no fluxograma. Por 15 

ordem de prioridade, os pedidos de monitores foram assim classificados: 16 

Fundamentos de Química II, Fundamentos de Ondas e Termodinâmica, Química 17 

Orgânica I, Fundamentos de Mecânica Clássica – licenciatura, Equações Diferenciais 18 

Ordinárias, Eletroanalítica, Educação Química em Espaços não Formais e 19 

Fundamentos de Mecânica Clássica - bacharelado. Item 4: Informes; (1) a profa 20 

Patrícia lembrou que a coordenação recebeu um e-mail do “Quero Bolsa – Guia da 21 

Faculdade” convidando os alunos para opinar sobre o curso e informou o conteúdo da 22 

pesquisa proposta. O colegiado decidiu não aplicar a pesquisa junto aos alunos. (2) a 23 

profa. Patrícia informou que o saldo orçamentário 2020 do centro de custo da 24 

coordenadoria já foi recolhido não sendo mais possível solicitar materiais junto ao 25 

almoxarifado. Item 5: Espaço livre; houve alteração (para 13h30) do horário da 26 

próxima reunião do colegiado que já estava agendada para 01/12/2020, às 14h. Sem 27 

mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às catorze horas e trinta 28 

minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de 29 

Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após 30 



 

 

ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros 31 

presentes.  32 

São João del-Rei, 24 de novembro de 2020. 33 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 34 

Profa. Maria Cristina Silva 35 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 36 

Prof. Wallace Alves Cabral 37 

Discente Juliana Cipriano de Oliveira 38 


