
Ata da Septuagésima sexta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química 1 

 2 

No vigésimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e 3 

quarenta e cinco minutos, na sala C-3.14, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve 4 

início a septuagésima sexta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química. Estavam 5 

presentes, sob a presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes membros 6 

do Colegiado: os professores Luiz Gustavo de Lima Guimarães, Valdir Mano, Luciana 7 

Guimarães e o discente Lucas Pontello Araújo. O discente Rafael Faria Valdo participou da 8 

reunião na qualidade de convidado. A Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes 9 

itens: Item 1: Aprovação da pauta; inclusão dos itens “Pedido de inscrição em estágio de 10 

docência” e “Aprovação de planos de ensino 2016/1”. Aprovada a pauta, iniciaram-se os 11 

trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 75ª reunião ordinária; ata aprovada. A professora 12 

Luciana se absteve dessa aprovação uma vez que não fazia parte do Colegiado à época da 13 

realização dessa reunião.  Item 3: Aprovação da ata da continuação da 75ª reunião 14 

ordinária; ata aprovada. A professora Luciana se absteve dessa aprovação uma vez que não 15 

fazia parte do Colegiado à época da realização dessa reunião. Item 4: Aprovação do projeto 16 

para realização da Semana Acadêmica 2016; em atendimento ao edital 17 

007/2015/UFSJ/REITORIA/PROEN - Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas, a 18 

professora Patrícia expôs, para aprovação do Colegiado, o projeto para a realização da 19 

Semana Acadêmica do curso de Química em 2016. A semana terá o nome de Jornada de 20 

Química 2016 e ocorrerá entre os dias 15 e 17 de junho de 2016. Todos concordaram com a 21 

programação da Semana Acadêmica e com os nomes dos convidados que participarão do 22 

evento. Item 5: Ad referendum de pedido de inscrição em estágio de docência 2016/1; o 23 

Colegiado convalidou o ad referendum expedido pela professora Patrícia para realização de 24 

estágio de docência pela aluna Juliana Maria Martins Buarque, na unidade curricular Química 25 

dos Elementos, sob a supervisão do docente Jefferson Luis Ferrari. Item 6: Pedido de 26 

inscrição em estágio de docência; foi selecionada a aluna Marcella Matos Cordeiro para 27 

realizar Estágio de Docência na Unidade Curricular PRAE: Fundamentos de Educação 28 

Química, sob a responsabilidade do Prof. Paulo César Pinheiro. Item 7: Aprovação de planos 29 

de ensino 2016/1; todos os planos analisados foram aprovados. Item 8: Aprovação de plano 30 

de trabalho TCC; foi aprovado o plano de trabalho de TCC de Lucas Pontello Araújo, 31 

orientador Jefferson Luis Ferrari. Item 9: Informes; (1) a Professora Patrícia informou que a 32 

professora Stella Maris Resende será responsável por oferecer a unidade curricular Química 33 

Quântica e Espectroscopia em caráter extemporâneo para a aluna Adriana Aparecida de 34 

Moura Almeida. Item 9: Espaço livre; (1) o professor Luiz Gustavo comentou sobre a 35 

liberação dos alunos das aulas para a realização da festa de recepção dos calouros. Levando 36 

em consideração que o uso de bebidas alcoólicas é comum nessas festas, o professor expôs a 37 

sua preocupação pelo fato de ter liberado seus alunos e fez a sugestão para que essas festas 38 

sejam realizadas fora dos horários das aulas. (2) O professor Valdir agradeceu ao aluno Lucas 39 

pela sua participação no Colegiado ao longo do último ano e deu as boas vindas ao aluno 40 

Rafael que será o novo representante discente junto ao colegiado. (3) Foi agendada a próxima 41 

reunião do Colegiado para o dia 26/04/2016, 9 h. A Presidente declarou encerrada a reunião 42 



às catorze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e 43 

Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, 44 

que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais Membros 45 

presentes.  46 
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São João del-Rei, 22 de março de 2016. 48 
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