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

 2 

No vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e quinze 3 

minutos, na sala C-3.14, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve início a septuagésima 4 

sétima Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química. Estavam presentes, sob a 5 

presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes membros do Colegiado: os 6 

professores Luiz Gustavo de Lima Guimarães, Valdir Mano, Luciana Guimarães, Honória de 7 

Fátima Gorgulho e o discente Rafael Faria Valdo. A Presidente deu início aos trabalhos com 8 

os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; inclusão do item “Aprovação de plano de 9 

trabalho TCC”. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 76ª 10 

reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Ad referendum de aprovação de banca de TCC; o 11 

colegiado convalidou a aprovação realizada pela Coordenadora para agendamento de defesa 12 

de TCC de Raíssa Ventura Bambirra, orientada pela professora Honória de Fátima Gorgulho. 13 

A defesa ocorrerá em 28 de abril de 2016, às 14 h, e a banca será composta pelos professores 14 

Patrícia Benedini Martelli e Leonardo Cristian Rocha. Item 4: Aprovação de plano de 15 

trabalho de TCC; foi aprovado o plano de trabalho de TCC de Malena Karla Lombello Coelho, 16 

orientador Arnaldo César Pereira. Item 5: Solicitação de prorrogação de prazo de 17 

integralização; foi concedida prorrogação de um semestre, ou seja, até o final do segundo 18 

semestre de 2016, para a aluna Hanna Leijoto de Oliveira. Item 6: Informes; (1) a professora 19 

Patrícia informou que ainda não foi divulgado o resultado final do edital 20 

007/2015/UFSJ/REITORIA/PROEN - Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas. A 21 

divulgação desse resultado está prevista para 26/04/2016. (2) A professora Patrícia informou 22 

que o resultado do edital 006/2015/UFSJ/REITORIA/PROEN – Aquisição de equipamentos 23 

para laboratórios de ensino que estava previsto para 20/04/2016 também não foi divulgado. (3) 24 

a próxima reunião do Colegiado foi agendada para 24 de maio de 2016, às 09 h. Item 07: 25 

Espaço livre; (1) a professora Fátima expôs que devido às preocupações com a falta de 26 

segurança no campus, uma comissão está organizando um boletim para registro das 27 

ocorrências. Será feita ampla divulgação junto aos alunos da existência do boletim e ele ficará 28 

à disposição de toda a comunidade acadêmica nas portarias e em todas as coordenadorias do 29 

DCNAT. (2) O professor Valdir comentou sobre a mensagem eletrônica sobre o fato de 30 

técnicos de laboratórios estarem lecionando disciplinas experimentais, assumindo funções que 31 

devem ser exclusivas dos professores. Após algumas reflexões entendeu-se que essa 32 

mensagem foi geral para toda a instituição e que no DCNAT não é comum tal ocorrência. (3) A 33 

professora Patrícia comentou sobre o acúmulo de aulas práticas que vem acontecendo nas 34 

terças-feiras e que têm gerado reclamações por parte dos técnicos. A professora Fátima 35 

sugeriu que esse assunto deve ser tratado na reunião de Área. Concluiu-se que há a 36 

necessidade de ajuste dos horários das aulas práticas entre os cursos. (4) A professora 37 

Luciana comentou sobre o livro de ouro que será organizado pelos alunos para arrecadar 38 

dinheiro para a realização da semana acadêmica. Sem mais a ser tratado, a Presidente 39 

declarou encerrada a reunião às dez horas e dez minutos, da qual eu, Karla Fernanda 40 

Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, 41 



lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos 42 

demais Membros presentes.  43 

 44 

São João del-Rei, 26 de abril de 2016. 45 

 46 
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