
 

 

Ata da Centésima Trigésima Reunião Ordinária do Colegiado dos Cursos de 1 

Química 2 

No nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e 3 

dois minutos, teve início a centésima trigésima 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 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 9 

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

128ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Aprovação da ata da 129ª reunião 11 

ordinária; ata aprovada.  Item 4: Ad referendum de pedido de aprovação de 12 

banca de TCC; o colegiado convalidou a aprovação da banca de defesa de TCC da 13 

discente Letícia Regina de Carvalho Cunha. A defesa ocorrerá em 10 de novembro 14 

de 2021, às 14h e a banca será composta pelos professores Marco Antônio 15 

Schiavon (orientador), Paulo Henrique de Almeida Campos Júnior (coorientador), 16 

Patrícia Benedini Martelli (avaliadora convidada) e o doutorando André Felipe Vale 17 

da Fonseca (avaliador convidado).  Item 5: Aprovação de plano de trabalho TCC; 18 

foi aprovado o plano de trabalho TCC da discente Bianca Cristina Belo, a ser 19 

orientada pelo prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães. Item 6: Solicitações de 20 

prorrogação de prazo de integralização; o colegiado concedeu 2 semestres de 21 

prorrogação de prazo de integralização aos discentes Guilherme Rubens Soares 22 

Boa Morte e Lednara Marques Pereira, conforme os planos de estudo apresentados. 23 

No caso da discente Lednara Marques Pereira, o Colegiado deliberou pela inclusão, 24 

no plano de estudos, de uma disciplina optativa com carga horária mínima de 18 25 

horas-aula. Para Thiago Álvares Zamaro de Freitas, foi concedido 1 semestre de 26 

extrapolação de prazo de integralização. Levando em consideração que de acordo 27 

com o artigo 2º da resolução Conep 019, de 04 de agosto de 2021, até o final da 28 

situação de emergência de saúde pública por pandemia da COVID-19, nenhum 29 



 

 

semestre letivo será contabilizado para prazo de integralização de curso, as 30 

concessões foram realizadas nos termos do artigo 96, item IX, do Regimento Geral 31 

da UFSJ, e da Resolução UFSJ/CONEP nº 027, de 16 de dezembro de 2019.  Item 32 

7: Solicitações para acesso aos laboratórios de Química; foram apresentadas as 33 

seguintes solicitações para acesso aos laboratórios de Química: (1) Maria Cristina 34 

Silva, para acesso da aluna Lívia Lemos ao laboratório B-3.13 do Departamento de 35 

Ciências Naturais (DCNAT); (2) profa. Honória de Fátima Gorgulho, para acesso dos 36 

alunos Fernanda Cristina Canaan de Carvalho e João Pedro Berton aos laboratórios 37 

A- 2.10, A-1.20, D-1.11, D-1.14 e D-1.15 do DCNAT. Levando em consideração que 38 

os alunos irão utilizar os laboratórios para realização de projetos de iniciação 39 

científica, que os espaços físicos do departamento estão sob responsabilidade de 40 

sua chefia e que o chefe do departamento já autorizou o acesso dos referidos 41 

alunos, o colegiado dos cursos de Química está ciente da utilização dos 42 

laboratórios, conforme disposto no artigo 28, parágrafo 2º da Resolução 43 

UFSJ/CONEP 002, de 10 de março de 2021, entretanto, de acordo com o disposto 44 

no Art. 46 do Regimento Geral da UFSJ, este Colegiado não tem competência para 45 

dar anuência ou fazer o acompanhamento das atividades realizadas. Item 8: 46 

Pedidos de equivalência de disciplinas externas; foram concedidas 47 

equivalências externas aos seguintes alunos: (1) Guilherme Henrique Nascimento 48 

Nugas – as disciplinas Bioquímica Básica (72ha) e Física I (72ha) cursadas na 49 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) serão consideradas equivalentes, 50 

respectivamente, à Bioquímica (72ha) e à Fundamentos de Mecânica Clássica 51 

(72ha). (2) João Pedro Berton – todas as disciplinas foram cursadas na 52 

Universidade Estadual Paulista (UNESP). A Bioquímica I (45ha), junto com 53 

Bioquímica II (45ha), são equivalentes à Bioquímica (72ha) do curso de Química - 54 

Bacharelado. As cargas horárias das disciplinas Ecologia (45ha), Estatística (60ha), 55 

Biologia Celular (60ha) e Metodologia Científica (30ha) foram aproveitadas como 56 

optativas no curso de Química - Bacharelado da UFSJ. (3) Pedro Lobo Hermes Lima 57 

- Bioquímica Básica (72ha), cursada na Universidade Federal de Santa Catarina 58 



 

 

(UFSC), equivalente à Bioquímica (72ha), do curso de Química – Licenciatura. Item 59 

9: Informes; a Profa. Patrícia informou que, dando andamento ao requerimento da 60 

discente Camila de Araújo Nascimento, solicitando revisão da nota final da unidade 61 

curricular Equações Diferenciais Ordinárias, cursada em 2021/1, sob a 62 

responsabilidade do docente Wilman Rodas Huarcaya, foi formada uma banca 63 

composta pelos docentes da área da disciplina Ricardo de Carvalho Falcão e 64 

Mariana Garabini Cornelissen Hoyos, e Stella Maris Resende, membro do 65 

colegiado. Item 10: Espaço livre: a profa Stella falou sobre o memorando circular 66 

167/2021, recebido do Gabinete da Reitoria, sobre a verificação da adequação dos 67 

atos normativos, e sugeriu que a Coordenadoria respondesse o memorando 68 

solicitando esclarecimentos para que possa providenciar a atualização dos atos 69 

normativos dos cursos de Química no prazo determinado. A próxima reunião do 70 

colegiado foi agendada para 07/12/2021, às 15h. Sem mais a ser tratado, a 71 

Presidente declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta e cinco 72 

minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de 73 

secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após 74 

ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros 75 

presentes. 76 

São João del-Rei, 09 de novembro de 2021. 77 

Prof. Honória de Fátima Gorgulho 78 

Prof. Marcelo Siqueira Valle 79 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 80 

Profa. Stella Maris Resende 81 

Prof. Victor Augusto Araújo de Freitas 82 

Discente Gabriela de Miranda Pinho 83 


