
Ata da quinta Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Química1

No vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às nove2

horas e quarenta minutos, na sala C-3.14, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco,3

teve início a quinta Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Química.4

Estavam presentes, sob a presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os5

seguintes membros do Colegiado: os professores Luiz Gustavo de Lima Guimarães,6

Luciana Guimarães, Stella Maris Resende e o discente Rafael Faria Valdo. A7

Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da8

pauta; inclusão dos itens “estágio de docência - discente Kênia Dorothea Salles da9

Costa” e “terceira etapa da inscrição periódica”. Aprovada a pauta, iniciaram-se os10

trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 84ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3:11

Aprovação dos planos de ensino 2017/1; apenas um dos planos apresentados12

deverá passar por correções. Todos os demais foram aprovados. Item 4: Aprovação13

do relatório de atividades da coordenadoria referente ao ano de 2016 - relator:14

Luiz Gustavo de Lima Guimarães; foi lido o relato do Prof. Luiz Gustavo e aprovado15

o relatório de atividades da coordenadoria do curso de Química referente ao ano de16

2016. Item 5: Pedido de prorrogação de prazo de integralização; o colegiado não17

concordou em conceder um semestre de prorrogação de prazo de integralização para18

a discente Elisa Tatiana Silva Damasceno. Como a discente já cumpriu todas as19

demais exigências para obtenção do grau acadêmico Licenciatura em Química20

faltando apenas algumas horas de regência e encontros em grupos para fechamento21

do estágio supervisionado, o colegiado entendeu que o professor supervisor de22

estágio deve proporcionar à discente oportunidade para conclusão das horas que23

faltam a fim de que a mesma possa colar grau em 19 de abril de 2017. Item 6:24

Estágio de docência - discente Kência Dorothea Salles da Costa; a Profa. Patrícia25

explicou que a discente Kênia, do Programa de Pós-graduação em Educação, realizou26

estágio de docência na unidade curricular Natureza da Ciência, sob a27

responsabilidade da Profa. Lílian Fernandes Moreira durante o segundo semestre28

letivo de 2016. Porém, a discente não oficializou o estágio junto a coordenadoria do29

curso de Química através do preenchimento do formulário de inscrição e do plano de30

trabalho e agora vem solicitar a aprovação desses documentos bem como do relatório31

de atividades. O colegiado entendeu que não é possível a aprovação de documentos32



retroativos e sugeriu como solução, para a aluna não perder as horas estagiadas, a33

emissão de uma declaração pela própria professora Lílian. Item 7: Terceira etapa da34

inscrição periódica; foi negado o pedido do discente Antônio Luiz da Silveira Júnior35

para quebra de pré-requisito a fim de cursar Fundamentos de Química Quântica. Para36

a discentre Larissa XXX foram concedidas as seguintes equivalências: XXX. Item 8:37

Definição do calendário de reuniões 2017/1; a proxima reunião do colegiado foi38

agendada para 11/04/17, às 9h30. Item 9: Informes; não houve. Item 10: Espaço39

livre; o Prof. Luiz Gustavo expôs que está virando tendência entre os alunos de40

Química cursar a unidade curricular Bioquímica no curso de Zootecnia, onde o nível de41

exigência para a referida disciplina é menor que no curso de Química. Sem mais a ser42

tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, da43

qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da44

Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e45

aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.46

47

São João del-Rei, 24 de março de 2017.48
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