
Ata da octagésima sexta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química1

No vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas2

e quinze minutos, na sala C-3.15, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve3

início a octagésima sexta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química.4

Estavam presentes, sob a presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os5

seguintes membros do Colegiado: os professores Honória de Fátima Gorgulho, Luiz6

Gustavo de Lima Guimarães, Luciana Guimarães, Maíra Nicolau de Almeida e a7

discente Gisele Giovanna Halfeld. A Presidente deu início aos trabalhos com os8

seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; inclusão do item “Aprovação de banca9

de TCC”. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da10

85ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Aprovação da ata da 5ª reunião11

extraordinária; ata aprovada. Item 4: Pedido de prorrogação de prazo de12

integralização; foi concedido um semestre (2017/1) de prorrogação do prazo de13

integralização do curso para a aluna Elisa Tatiana Silva Damasceno. Item 5: Ad-14

referendum de pedido de prorrogação de prazo de integralização; o colegiado15

convalidou o ad-referendum de prorrogação do prazo de integralização por 01 (um)16

semestre concedido pela Profa. Patrícia, coordenadora do curso de Química, à17

discente Hanna Leijoto de Oliveira. Item 6: Ad-referendum de inscrição em estágio18

de docência; todos concordaram com a inscrição concedida à mestranda Elisa19

Tatiana Silva Damasceno como estagiária de docência na unidade curricular Química20

Orgânica III. Ressalta-se que a discente estava inscrita como estagiária de docência21

na unidade curricular Química Experimental II que após o início do semestre teve sua22

oferta cancelada por falta de alunos para cursá-la. Sendo assim, houve a necessidade23

de alteração da disciplina de vinculação da estagiária de docência. Item 7: Aprovação24

de planos de trabalho de TCC; foram aprovados os planos de trabalho TCC dos25

seguintes discentes: Mariana Matos, sob a orientação da Profa. Patrícia Benedini26

Martelli e Fernando Marques Lisboa, sob a orientação do Prof. Josefredo Rodriguez27

Pliego Júnior. Item 8: Aprovação de banca de TCC; foi aprovada a banca de TCC da28

discente Vanessa Soares dos Santos, orientada pela professora Patrícia Benedini29

Martelli. A defesa foi agendada para 13 de julho de 2017, às 14 horas, e a banca será30

composta pela professora Honória de Fátima Gorgulho e pela doutoranda Viviane31

Vasques da Silva Guilarduci. Item 9: Solicitação de mobilidade acadêmica; o32



colegiado autorizou o afastamento da aluna Patrícia Kelen de Almeida Silva, por dois33

semestres letivos a partir de 2017/2, para cursar unidades curriculares na34

Universidade Federal de Minas Gerais. O plano de atividades acadêmicas35

apresentado prevê que a discente irá cursar as seguintes disciplinas na UFMG:36

Introdução à Sociologia, Geometria Analítica e Álgebra Linear; Cálculo Numérico e37

Estatística e Probabilidades. Item 10: Informes; (1) a Profa. Patrícia mencionou38

sobre o recebimento de uma reclamação telefônica, feita por uma mulher que apenas39

se identificou como sendo mãe de uma aluna do curso de Bacharelado em Química, a40

respeito do professor de Cálculo Diferencial e Integral I - Bacharelado. (2) a Profa.41

Patrícia informou que os alunos de Análise Química Instrumental I e Bioquímica estão42

reclamando sobre o excesso de conteúdo dessas disciplinas. Para Análise Química43

Instrumental I os discentes já chegaram inclusive a cogitar a divisão do conteúdo por44

dois semestres. O Colegiado sugeriu à representante discente que solicite aos alunos45

a formalização do assunto através de documento escrito para que a coordenação46

tenha respaldo para tentar solucionar a questão. (3) a Profa. Patrícia informou que47

ainda não foi publicado o edital para realização das semanas acadêmicas na48

instituição e sugeriu ao colegiado a realização de ao menos uma pequena49

confraternização para a comemoração do dia do Químico, 18 de junho. Todos50

concordaram com a sugestão. (4) a próxima reunião do colegiado foi agendada para51

27/06/17, às 9 horas. Item 11: Espaço livre; (1) a Profa. Luciana perguntou sobre a52

participação do curso de Química no Enade 2017. A Profa. Patrícia explicou que farão53

o Enade todos os alunos que não colarem grau até 30 de agosto de 2017 e que54

tenham completado no mínimo 80% da carga horária do curso. (2) o colegiado discutiu55

sobre o oferecimento de unidades curriculares para o segundo semestre letivo de56

2017. Será feito junto aos alunos, o levantamento das demandas de disciplinas para o57

próximo semestre. Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião58

às onze horas e vinte minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva,59

na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente60

ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais61

membros presentes.62

63

São João del-Rei, 26 de maio de 2017.64



Profa. Honória de Fátima Gorgulho65

Profa. Luciana Guimarães66

Prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães67

Profa. Maíra Nicolau de Almeida68

Profa. Patrícia Benedini Martelli69

Discente Gisele Giovanna Halfeld70


