
Ata da octagésima Terceira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 1 

Química 2 

No vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às 3 

quatorze horas e trinta e cinco minutos, na sala C-3.14, Prédio C do DCNAT, Campus 4 

Dom Bosco, teve início a octagésima terceira Reunião Ordinária do Colegiado do 5 

Curso de Química. Estavam presentes, sob a presidência da Professora Patrícia 6 

Benedini Martelli, os seguintes membros do Colegiado: as professoras Honória de 7 

Fátima Gorgulho, Stella Maris Resende e o discente Rafael Faria Valdo. A Presidente 8 

deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; pauta 9 

aprovada. Item 2: Aprovação da ata da 82ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: 10 

Solicitação de unidade curricular em caráter extemporâneo pela aluna Patrícia 11 

Kelen de Almeida Silva; foi aprovado o oferecimento da unidade curricular Físico-12 

Química Experimental em caráter extemporâneo e de modo compacto, ainda no 13 

segundo semestre letivo de 2016, para a aluna Patrícia Kelen de Almeida Silva, 14 

levando-se em consideração que a discente só necessita dessa disciplina para colar 15 

grau e que provavelmente irá fazer estágio profissional fora do Brasil. Item 4: 16 

Solicitações de prorrogação de prazo de integralização; foi negada a solicitação 17 

do discente Gustavo Augusto de França Santos para prorrogação do prazo de 18 

integralização do curso de Química - Bacharelado, por dois semestres letivos, pois o 19 

Colegiado concluiu que este prazo não será suficiente para integralização da carga 20 

horária necessária. As solicitações das discentes Christielle de Moura Tedaldi e 21 

Juliana Cristina Neto Rocha somente serão analisadas após o encerramento do 2º 22 

semestre letivo de 2016. Item 5: Informes; (1) a professora Patrícia informou que o 23 

mandato da professora Fátima irá terminar em 29 de março de 2017 e do discente 24 

Rafael em 30 de março de 2017. Item 06: Espaço livre; Foi agendada a próxima 25 

reunião do colegiado para 14 de fevereiro de 2017, às 9h30. Sem mais a ser tratado, a 26 

Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e quinze minutos, da qual 27 

eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da 28 

Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e 29 

aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.  30 

 31 

São João del-Rei, 23 de janeiro de 2017. 32 



 33 

Profa. Honória de Fátima Gorgulho 34 

Profa. Patrícia Benedini Martelli 35 

Profa. Stella Maris Resende 36 

Discente Rafael Faria Valdo 37 


