
Ata da Décima Sexta Reunião Extraordinária do Colegiado dos Cursos de1

Química2

No décimo quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze3

horas e trinta e sete minutos, teve início a décima sexta reunião extraordinária 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, Victor7

Augusto Araújo de Freitas e Stella Maris Resende. A Presidente deu início aos8

trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; Pauta aprovada,9

iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Solicitações de prorrogação de prazo de10

integralização; o colegiado concedeu 2 semestres de prorrogação de prazo de11

integralização aos seguintes discentes: Aléxia Fernanda Félix, Charles Lino da Silva,12

Ezequiel Cassemiro dos Santos Cruz, Iara do Carmo Santos, João Victor Carvalho13

Silva, Letícia Rodrigues Braga, Lílian Cardoso da Silva, Matheus Martins Guedes e14

Thays Ramos Parreiras. Todos os planos de estudo foram corrigidos pelo colegiado e15

serão encaminhados aos discentes para cumprimento durante o período de16

prorrogação. Levando em consideração que de acordo com o artigo 2º da resolução17

Conep 019, de 04 de agosto de 2021, até o final da situação de emergência de saúde18

pública por pandemia da COVID-19, nenhum semestre letivo será contabilizado para19

prazo de integralização de curso, as concessões foram realizadas nos termos do20

artigo 96, item IX, do Regimento Geral da UFSJ, e da Resolução UFSJ/CONEP nº 027,21

de 16 de dezembro de 2019. Item 3: Informes; (1) a Profa. Patrícia informou que foi22

feita uma pesquisa junto aos alunos e que há 17 interessados para cursar a unidade23

curricular Química Experimental I que será oferecida durante o primeiro período letivo24

especial de férias de 2022 (31/01/2022 a 26/02/2022). (2) a Profa. Fátima informou25

que a área de Química irá oferecer disciplinas de reposição durante o primeiro período26

letivo especial de férias de 2022 para os cursos de Ciências Biológicas e Física. (3) a27

Profa. Stella informou que todos os discentes deverão apresentar comprovante de28

vacinação COVID-19 para ter acesso à inscrição periódica de 2022/1. (4) A Profa.29

Stella informou que os períodos letivos passarão a ser compostos por 17 semanas a30

partir de 2023. Então, os projetos pedagógicos dos cursos deverão ser modificados. (5)31



a Profa. Patrícia informou que a coordenação começará a trabalhar na modificação32

dos projetos pedagógicos dos cursos de Química a partir de março de 2022. Item 4:33

Espaço livre; A terceira etapa da inscrição periódica ocorrerá de 07 a 11 de março de34

2022. A próxima reunião do colegiado foi agendada para 17/03/2022, 09h. Sem mais a35

ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e dez36

minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de37

Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após38

ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.39

São João del-Rei, 14 de dezembro de 2021.40
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