
Ata da sexta Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Química1

No trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove2

horas e vinte minutos, na sala C-3.15, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve3

início a sexta Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Química. Estavam4

presentes, sob a presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes5

membros do Colegiado: os professores Honória de Fátima Gorgulho, Luiz Gustavo de6

Lima Guimarães, Luciana Guimarães, Maíra Nicolau de Almeida e a discente Gisele7

Giovanna Halfeld. A Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item8

1: Aprovação da pauta; inclusão dos itens “solicitação de aproveitamento de estudos”9

e “solicitação de unidade curricular em caráter extemporâneo”. Aprovada a pauta,10

iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 91ª reunião ordinária; ata11

aprovada. Item 3: Solicitação de prorrogação de prazo de integralização; foi12

concedido prorrogação de prazo de integralização por 1 semestre (2017/2) para a13

discente Letícia Maria Corrêa Bernardes para conclusão do estágio supervisionado.14

Item 4: Aprovação de bancas de TCC; o colegiado acatou as solicitações15

apresentadas de agendamento de defesa de TCC das seguintes alunas: (1) Natália16

Moreira Silva, orientada pela professora Patrícia Benedini Martelli. A defesa foi17

agendada para 01 de dezembro de 2017, às 09h, e a banca será composta pela18

professora Dra. Maria Cristina Silva e pela Msc. Caroline de Mayrinck; (2) Geizimara19

Nazaré Oliveira do Nascimento, orientada pela professora Honória de Fátima Gorgulho.20

A defesa foi agendada para 13 de dezembro de 2017, às 14h, e a banca será21

composta pelas professoras doutoras Patrícia Benedini Martelli e Maria Cristina Silva;22

(3) Stephanne Yonara Barbosa de Carvalho, orientada pelo professor Luiz Gustavo de23

Lima Guimarães. A defesa ocorrerá em 14 de dezembro de 2017, às 9h30, e a banca24

será composta pelas professoras doutoras Maíra Nicolau de Almeida e Maria Cristina25

Silva. Item 5: PIBID; a professora Patrícia leu a carta expedida pelo alunos de26

Química bolsistas do PIBID, com esclarecimento sobre os últimos acontecimentos27

ocorridos no subprojeto PIBID Química. Também falou sobre a necessidade de28

indicar um docente do curso de Química para assumir a coordenação voluntária da29

área de Química no PIBID/UFSJ. O colegiado indicou o professor Paulo César30

Pinheiro para a realização dessa atividade. Item 6: Solicitação de aproveitamento31

de estudos; foi apresentado o requerimento 47617/2017 da discente Juliana Cristina32



Neto Rocha para aproveitamento da unidade curricular Percepção, Arte e Saúde33

Mental, carga horária 30h, cursada no curso de Psicologia, como disciplina eletiva de34

36h no curso de Química Licenciatura. Levando em consideração a observação da35

Dicon, Setor de Atendimento do Campus Dom Bosco “ Não é possível registrar CH 3036

para 36 para uma UC p curso/currículo da discente, feita em outro curso. A37

equivalência permanece, porém com a mesma carga horária cursada: 30h. Só poderá38

ser concedido, se no curso/currículo de Química, tiver uma UC 36h equivalente com a39

UC 30h do curso de Psicologia. Para análise e parecer”, o colegiado manteve a40

equivalência com a mesma carga horária cursada, ou seja, 30h, por não haver no41

curso de Licenciatura em Química uma UC de 36h equivalente a UC Percepção, Arte42

e Saúde Mental de 30h do curso de Psicologia. Item 7: Solicitação de unidade43

curricular em caráter extemporâneo; foi apresentado pedido para oferecimento da44

UC Físico-Química I em caráter extemporâneo durante o primeiro semestre letivo de45

2018. O colegiado julgou procedente a solicitação e deliberou por encaminhar ao46

DCNAT o pedido de disponibilização de docente para ministrar a disciplina. Item 8:47

Informes; a professora Patrícia transmitiu ao colegiado as orientações recebidas da48

PROEN-ADJ sobre colação de grau dos cursos participantes do ENADE, em que os49

estudantes que porventura não tenham sido inscritos no ENADE 2017 em decorrência50

de falha administrativa da UFSJ, mesmo estando caracterizados na condição de51

habilitados ao Exame, terão suas dispensas asseguradas pela UFSJ e seus pedidos52

de colação de grau atendidos pela PROEN após a divulgação da lista dos estudantes53

regulares pelo INEP, prevista para o dia 20/12/2017. Item 9: Espaço livre; ninguém54

se manifestou. Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às55

dez horas e quarenta minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva,56

na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente57

ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais58

membros presentes.59

60

São João del-Rei, 31 de outubro de 2017.61
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