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

No vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta 2 

minutos, na sala C-3.14, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve início a septuagésima 3 

nona Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química. Estavam presentes, sob a 4 

presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes membros do Colegiado: os 5 

professores Luiz Gustavo de Lima Guimarães, Luciana Guimarães, Honória de Fátima 6 

Gorgulho e Stella Maris Resende. A Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes 7 

itens: Item 1: Aprovação da pauta; inclusão dos itens “Criação da UC Tópicos em Ensino de 8 

Química como optativa no curso de Licenciatura em Química” e “Solicitações de oferta de 9 

disciplinas em caráter extemporâneo”. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: 10 

Aprovação da ata da 78ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Criação da UC Tópicos 11 

em Ensino de Química como optativa no curso de Licenciatura em Química; foi aprovada 12 

a criação da unidade curricular Tópicos em Ensino de Química como optativa no curso de 13 

Licenciatura em Química. Item 4: Solicitações de oferta de disciplinas em caráter 14 

extemporâneo; foi negado o pedido para oferecimento da unidade curricular Bioquímica em 15 

caráter extemporâneo durante o segundo semestre letivo de 2016. Item 5: Aproveitamento 16 

de horas para Atividades Complementares pelos membros do CA; o curso de Química irá 17 

considerar a participação dos alunos no Centro Acadêmico (CA) para contabilização da carga 18 

horária das Atividades Complementares, no item “Atividades culturais, políticas ou sociais”, 19 

desde que comprovada por certificado expedido pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE). 20 

Item 6: Ad referendum das ementas das unidades curriculares optativas para 2016/2; o 21 

colegiado aprovou as ementas das seguintes unidades curriculares optativas, a serem 22 

oferecidas durante o segundo semestre letivo de 2016: Introdução à Química computacional 23 

(36ha); PRAE: Comunicação e Divulgação Científica em Química e Bioquímica para o Público 24 

não Especializado (54ha); Química Biológica: Técnicas Químicas Aplicadas no Estudo dos 25 

Metabólitos Secundários de Plantas (72ha) e Preparo de Amostra (72ha). A unidade curricular 26 

Preparo de Amostras para Análise de Compostos Orgânicos com carga horária de 36 horas-27 

aula não foi aprovada, uma vez que já existe cadastrada no curso de Química uma disciplina 28 

com esse mesmo nome cuja carga horária é 54 horas-aula e não é permitido mudar a carga 29 

horária de uma unidade curricular já existente. Item 7: Oferta de disciplinas em RER; foi 30 

aprovada a oferta das seguintes unidades curriculares em RER durante o 2º semestre letivo de 31 

2016: Físico-Química I, Programação de Computadores, Química de Coordenação e Química 32 

Orgânica II. Item 8:  Definição da 3ª etapa de inscrição periódica; a terceira etapa da 33 

inscrição periódica para o 2º semestre de 2016 ocorrerá de 1 a 5 de agosto de 2016. Item 9: 34 

Análise de plano de trabalho de TCC; foi aprovado o plano de trabalho de TCC de Jéssica 35 

Alexandra da Silva, sob a orientação da Profa. Maíra Nicolau de Almeida; Item 10:  Pedido de 36 

prorrogação de prazo de defesa de TCC; foi concedido prorrogação de prazo para defesa de 37 

TCC da discente Patrícia Kelen de Almeida Silva, orientada pelo Prof. Marcelo Siqueira Valle. 38 

A nova data será 12 de agosto de 2016, às 14h, e a banca será composta pelos professores 39 

Luiz Gustavo de Lima Guimarães e Jefferson Luiz Ferrari. Item 11: Edital 40 

001/2016/DICON/PROEN/UFSJ para manifestação de ampla defesa de discente com 41 

situação acadêmica irregular na UFSJ;   a Professora Patrícia apresentou os requerimentos 42 



de defesa dos seguintes discentes: Genivaldo Roberto Delabrida Júnior – solicitação negada; 43 

Thamires Aline Guimarães Rodrigues – solicitação negada. Item 12: Edital 44 

002/2016/UFSJ/PROEN – Programa de monitoria 02/2016; a professora Patrícia apresentou 45 

as solicitações de monitoria para o 2º semestre letivo de 2016 e o Colegiado definiu a ordem 46 

de prioridade de atendimento de acordo com o índice de retenção e evasão, posição no 47 

fluxograma e caráter teórico-prático das disciplinas. Por ordem de prioridade, os pedidos de 48 

monitores foram assim classificados: Cálculo Diferencial e Integral II, Fundamentos de 49 

Mecânica Clássica, Física Experimental I, Fundamentos de Química II, Fundamentos de 50 

Química I, Química Experimental II (Licenciatura = 2 vagas), Química Experimental II 51 

(Bacharelado), Análise Química Quantitativa, Físico-Química I, Análise Química Quantitativa 52 

Experimental (Bacharelado), Análise Química Instrumental Experimental, Química Orgânica II, 53 

Química de Coordenação, Físico-Química II, Programação de Computadores, Prae: 54 

Instrumentação para o Ensino de Química IV e Cálculo Diferencial e Integral I. Item 13: 55 

Pedido de prorrogação de prazo de integralização; foi concedida prorrogação de um 56 

semestre para a aluna Déborah Teixeira Melo. Nova prorrogação para a Déborah ficará 57 

condicionada ao desempenho escolar da mesma durante o 2º semestre de 2016.  Para a 58 

discente  Letícia Maria Corrêa Bernardes, o colegiado concedeu 2 semestre de prorrogação. O 59 

pedido da discente Iasminy Cristine de Souza foi negado, uma vez que no semestre passado o 60 

colegiado concedeu prorrogação de 1 semestre para a discente e estabeleceu que nova 61 

prorrogação somente aconteceria se a mesma fosse aprovada em todas as unidades 62 

curriculares cursadas durante o 1º semestre de 2016, fato que não aconteceu. Item 14: 63 

Agendamento da próxima reunião do colegiado; a próxima reunião ocorrerá no dia 09 de 64 

agosto de 2016, às 9h. Item 9: Informes; não houve. Item 10: Espaço livre; (1) A professora 65 

Patrícia falou sobre a grande dificuldade enfrentada para se montar o horário de aulas. 66 

Mencionou a necessidade de revezamento dos docentes principalmente nas aulas das sextas-67 

feiras. Explicou que uma planilha para controle da distribuição dos encargos didáticos entre os 68 

professores de Química está sendo montada e que tal assunto deve ser levado para discussão 69 

em reunião de área. (2) A professora Luciana também sugeriu levar para a reunião de área a 70 

informação aos professores de que quando forem propor banca de TCC, deve-se primeiro 71 

consultar a disponibilidade de data e horário dos convidados. Sem mais a ser tratado, a 72 

Presidente declarou encerrada a reunião às onze horas e quarenta minutos, da qual eu, Karla 73 

Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de 74 

Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e 75 

pelos demais Membros presentes.  76 

 77 

São João del-Rei, 28 de junho de 2016. 78 

 79 

Profa. Honória de Fátima Gorgulho 80 

Profa. Luciana Guimarães 81 

Prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães 82 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 83 

Profa. Stella Maris Resende 84 


