
Ata da Centésima Trigésima Primeira Reunião Ordinária do Colegiado dos Cursos1

de Química2

No sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas3

e sete minutos, teve início a centésima trigésima primeira Reunião Ordinária do4

Colegiado dos Cursos de Química. Estavam conectados de forma on-line, sob a5

presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes membros do6

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

Stella Maris Resende, Victor Augusto Araújo de Freitas e a discente Gabriela de8

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 2:10

Aprovação da ata da 130ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Aprovação11

dos planos de ensino 2022/1; a maioria dos planos analisados foi aprovada.12

Alguns deverão passar por correção no item “Forma e Cronograma de avaliação” e13

se forem corrigidos conforme determinação do colegiado, estarão aprovados. Item 4:14

Ad referendum de pedido de aprovação de banca de TCC; o colegiado15

convalidou a aprovação das bancas de defesa de TCC das discentes: (1) Letícia16

Batista Clarindo Ferreira - a defesa ocorrerá em 16 de dezembro de 2021, às 09h, e17

a banca será composta pelos professores Luiz Gustavo de Lima Guimarães18

(orientador), Marcelo Siqueira Valle (avaliador convidado) e a mestre Regiamara19

Ribeiro Almeida (avaliadora convidada); (2) Marília Ladeira Alves e Costa – a defesa20

ocorrerá em 16 de dezembro de 2021, às 10h, e a banca será composta pela21

orientadora Profa. Stella Maris Resende e pelos avaliadores convidados Professores22

Honória de Fátima Gorgulho e Valdir Mano. Item 5: Requerimento de revisão de23

nota final; dando andamento ao requerimento da discente Camila de Araújo24

Nascimento, solicitando revisão da nota final da unidade curricular Equações25

Diferenciais Ordinárias, cursada em 2021/1, sob a responsabilidade do docente26

Wilman Rodas Huarcaya, foi apresentado o parecer dado pela banca que analisou o27

pedido, composta pelos docentes da área da disciplina Ricardo de Carvalho Falcão28

e Mariana Garabini Cornelissen Hoyos, e Stella Maris Resende, membro do29



colegiado. Os professores Mariana e Ricardo entenderam que não há nada na30

regulamentação da UFSJ que contrarie a atitude tomada pelo professor responsável31

pela disciplina, pois, não é praxe se solicitar este tipo de detalhamento nos Planos32

de Ensino das disciplinas, apesar de considerarem que o procedimento não é justo33

com os estudantes. Já a professora Stella entendeu que, por não ser um34

procedimento padrão, este deveria ter sido detalhado no Plano de Ensino. Desta35

forma, considerando a posição da maioria dos seus membros, a Comissão deliberou36

por indeferir a solicitação da discente. Contudo, a Comissão recomenda que o37

procedimento adotado pelo professor nesta disciplina não seja repetido futuramente.38

Item 6: Solicitações de prorrogação de prazo de integralização; o assunto ficou39

para ser discutido na próxima reunião do colegiado. Item 7: Oferecimento de40

disciplina optativa 2022/1; o colegiado aprovou o cadastramento da unidade41

curricular Introdução a Principais Classes de Metabólicos Secundários Fitoterápicos,42

36ha, como nova integrante da lista de optativa do curso de Bacharelado em43

Química currículo 2019. A disciplina já será oferecida em 2022/1. Item 8: Informes;44

(1) a Profa. Patrícia informou que durante o período letivo especial de férias de 202245

(31/01/2022 a 26/02/2022), será oferecida, de maneira presencial e compacta, uma46

turma da unidade curricular Química Experimental I para o bacharelado e uma turma47

para a licencitura (2) a Profa. Stella informou que, de acordo com o plano de retorno48

presencial, todos deverão estar vacinados para acesso aos campus. Item 9:49

Espaço livre: a profa Stella falou sobre o memo circular 167/2021 recebido do50

Gabinete sobre a verificação da adequação dos atos normativos. A coordenação51

respondeu esse memo solicitando esclarecimentos para que possa providenciar a52

atualização dos atos normativos dos cursos de Química no prazo determinado. A53

resposta recebida não foi satisfatória e mais uma vez a coordenação enviou um54

memo ao Gabinete e está aguardando nova resposta. A próxima reunião do55

colegiado foi agendada para 14/12/2021, 13h30. Sem mais a ser tratado, a56

Presidente declarou encerrada a reunião às dezessete horas e cinco minutos, da57

qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de secretária da58



Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e59

aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.60

São João del-Rei, 07 de dezembro de 2021.61
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