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Ata da Décima Quinta Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Química 2 

No décimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às treze 3 

horas e trinta e cinco minutos, teve início a décima quinta 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 Honória de Fátima Gorgulho, Marcelo Siqueira Valle, Victor 7 

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

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; a ata passará por algumas correções e será 11 

analisada na próxima reunião. Item 3: Edital UFSJ/PROEN/SEACA 10/2021 – 12 

Programa de Monitoria 2021/2; a professora Patrícia apresentou as solicitações de 13 

monitoria para o 2º semestre letivo de 2021 e o Colegiado definiu a ordem de 14 

prioridade de atendimento de acordo com o índice de retenção e evasão, dando 15 

prioridade para disciplinas com maior índice de reprovação; número de alunos a serem 16 

atendidos e posição no fluxograma, dando prioridade para disciplinas de início de 17 

curso. Por ordem de prioridade, os pedidos de monitores foram assim classificados: 18 

Cálculo Diferencial e Integral II (LIC), Cálculo Diferencial e Integral I, Fundamentos de 19 

Química II, Análise Química Quantitativa (LIC), Análise Química Quantitativa (BAC), 20 

Programação de Computadores, Química Orgânica II e Libras. Item 4: Informes; não 21 

houve. Item 5: Espaço livre; o prof. Marcelo perguntou se a universidade está se 22 

preparando para a volta das atividades presenciais. A profa. Stella respondeu que o 23 

Conselho Superior (CONSU) já aprovou uma resolução que trata do plano de retorno 24 

gradual das atividades presenciais da UFSJ. Mas, a universidade ainda precisa se 25 

adequar aos critérios estabelecidos na resolução e somente após cumpridas todas as 26 

etapas definidas no plano de retorno, serão permitidas as atividades presenciais, tanto 27 

para os docentes quanto para os discente, que serão facultativas enquanto durar a 28 

situação de emergência em decorrência da pandemia de COVID-19. A próxima 29 

reunião do colegiado foi agendada para 21/09/2021, 14h. Sem mais a ser tratado, a 30 

Presidente declarou encerrada a reunião às catorze horas e cinquenta minutos, da 31 



 

 

qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da 32 

Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e 33 

aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.  34 

São João del-Rei, 11 de agosto de 2021. 35 
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