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

 2 

No trigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e 3 

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

septuagésima oitava 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, Luciana Guimarães, Honória 7 

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

com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; Aprovada a pauta, iniciaram-se os 9 

trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 77ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: 10 

Solicitações de aprovação de bancas de TCC; o Colegiado acatou as solicitações 11 

apresentadas de agendamento de defesa de TCC dos seguintes alunos: 1) Patrícia Kelen de 12 

Almeida Silva, orientada pelo professor Marcelo Siqueira Valle. A defesa foi agendada para 27 13 

de junho de 2016, e a banca será composta pelos professores Luiz Gustavo de Lima 14 

Guimarães e Jefferson Luiz Ferrari; 2) Wesley Dantas Faria, orientado pelo professor Keyller 15 

Bastos Borges. A defesa foi agendada para 30 de junho de 2016, às 09h30, e a banca será 16 

composta pelas professoras Maíra Nicolau de Almeida e Lílian Fernandes Moreira. Item 4: 17 

Análise de plano de trabalho de TCC; foram aprovados os seguintes planos de trabalho de 18 

TCC: 1) Daiana Margarida Freitas Nascimento, orientador Clebio Soares Nascimento Júnior; 2) 19 

Fabíola de Almeida Ferreira, orientadora Luciana Guimarães, 3) Caroline Christine Zanith, 20 

orientadora Patrícia Benedini Martelli. Item 5: Aprovação do relatório de atividades da 21 

coordenadoria (ano de 2015) – relator: Prof. Valdir Mano; Foi lido o relato do Prof. Valdir e 22 

aprovado o relatório de atividades da coordenadoria do curso de Química referente ao ano de 23 

2015. Item 6: Solicitações de oferta de disciplinas em caráter extemporâneo; Foi 24 

apresentado o formulário de pedido dos alunos para oferecimento da unidade curricular 25 

Cálculo Diferencial e Integral I em caráter extemporâneo. A Professora Patrícia explicou que o 26 

Departamento de Matemática já concedeu uma turma com 20 vagas (10 para alunos da 27 

Química e 10 para alunos da Física) para a mencionada disciplina em caráter especial durante 28 

o 2º semestre letivo de 2016 e que a questão a ser discutida ali seria quais critérios utilizar 29 

para preenchimento das vagas, uma vez que a procura excede a oferta. Após discussões, 30 

chegou-se à conclusão que as vagas devem ser preenchidas por alunos com números de 31 

matrículas mais antigos e que possuem maiores condições de finalizarem o curso. Item 7: 32 

Pedido de prorrogação de prazo de integralização; foi concedido um semestre de 33 

prorrogação de prazo de integralização para o discente Renan Felipe Jaques. Item 8: 34 

Agendamento da próxima reunião do colegiado; a próxima reunião ocorrerá no dia 28 de 35 

junho de 2016, às 9h. Item 9: Informes; (1) a professora Patrícia informou que durante a 36 

realização da Jornada de Química 2016, os alunos pretendem fazer uma festa em república no 37 

dia 16/06/16, a partir das 22 horas. O colegiado não viu problemas com o horário de início da 38 

festa está dentro do horário de aula, uma vez que os alunos já estarão envolvidos com a 39 

programação da Jornada. (2) A professora Patrícia informou que os professores que irão 40 

ministrar disciplinas optativas no 2º semestre de 2016 devem preparar as ementas e se as 41 

disciplinas não fizerem parte do projeto pedagógico do curso, o colegiado deverá analisar e 42 



aprovar suas respectivas ementas. (3) A professora Patrícia informou que até a presente data, 43 

ainda não foi divulgado o resultado do edital 006/2016/UFSJ/RETORIA/PROEN – Aquisição de 44 

equipamentos para laboratório de ensino. Item 10: Espaço livre; (1) A professora Fátima 45 

perguntou se a coordenadoria possui recursos financeiros para realização de viagens. A 46 

professora Patrícia respondeu que há a disponibilidade de R$ 2.700,00. (2) A professora 47 

Fátima falou sobre a importância das unidades curriculares extemporâneas para o curso de 48 

Química. Devido aos altos índices de retenções e ao fato das disciplinas do curso ser 49 

oferecidas apenas uma vez por ano, o oferecimento de unidades curriculares em caráter 50 

extemporâneo torna-se extremamente necessário para possibilitar o avanço dos alunos no 51 

fluxograma do curso. (3) A professora Fátima expôs sua preocupação com o baixo número de 52 

alunos que formam anualmente no curso. Pensa que algo deve estar errado e que seria 53 

necessário analisar tal situação. (4) A professora Patrícia reforçou o problema da retenção dos 54 

alunos nas disciplinas e inclusive citou exemplo do discente Samuel Luiz Silva que foi 55 

aprovado em concurso público e se for chamado imediatamente perderá a vaga por não 56 

conseguir se formar em Química devido sua retenção na unidade curricular Físico-Química. (5) 57 

O discente Rafael expôs sua preocupação com a questão da falta de segurança no CDB. (6) A 58 

professora Patrícia falou sobre a possibilidade de se incluir uma palestra oferecida pelo Corpo 59 

de Bombeiros Militares na programação da Jornada de Química 2016. Sem mais a ser tratado, 60 

a Presidente declarou encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos, da qual eu, Karla 61 

Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de 62 

Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e 63 

pelos demais Membros presentes.  64 

 65 

São João del-Rei, 31 de maio de 2016. 66 

 67 

Profa. Honória de Fátima Gorgulho 68 

Profa. Luciana Guimarães 69 

Prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães 70 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 71 

Acadêmico Rafael Faria Valdo 72 


