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

No vigésimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove2

horas e quinze minutos, na sala C-3.15, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco,3

teve início a octagésima sétima 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 de dois item “Aprovação de9

banca de TCC” e “Carta dos discentes referente a unidade curricular Bioquímica”.10

Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 86ª11

reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Edital 002/2017/UFSJ/PROEN - Apoio à12

organização de semanas acadêmicas; em atendimento ao edital, o colegiado13

aprovou a realização do evento denominado Jornada de Química 2017 que14

acontecerá no período de 20 a 22 de setembro de 2017. Item 4: Aprovação de15

planos de trabalho TCC; foram aprovados os planos de trabalho TCC das seguintes16

discentes: Laís Sales Porto, sob a orientação do Prof. Arnaldo César Pereira e17

Stephanne Yonara Barbosa de Carvalho, sob a orientação do Prof. Luiz Gustavo de18

Lima Guimarães. Item 5: Aprovação de bancas de TCC; o Colegiado acatou as19

solicitações apresentadas de agendamento de defesa de TCC dos seguintes alunos: 1)20

Walker Vinícius Ferreira do Carmo Batista, orientado pelo professor Jefferson Luís21

Ferrari. A defesa foi agendada para 08 de agosto de 2017, às 14h, e a banca será22

composta pela professora Honória de Fátima Gorgulho e pela doutoranda Caroline de23

Mayrinck; 2) Yago Pereira de Souza, orientado pelo professor Marcelo Siqueira Valle.24

A defesa foi agendada para 11 de agosto de 2017, às 14h, e a banca será composta25

pelos professores Maíra Nicolau de Almeida e Luiz Gustavo de Lima Guimarães. Item26

6: Aprovação de ementas de unidades curriculares optativas 2017/2; foram27

aprovadas as ementas das seguintes unidades curriculares que serão oferecidas28

como optativas no segundo semestre letivo de 2017: Síntese e Caracterização de29

Materiais (36ha), Prae: Afetividade no Processo de Ensino-Aprendizagem de Ciências30

(54ha), Células Solares (36ha) e Aplicação de Técnicas Espectrométricas em31

Amostras de Interesse Ambiental (72ha). Item 7: Demanda de unidades curriculares32



pelos discentes; foi apresentada uma lista com as disciplinas mais procuradas pelos33

alunos. São elas: Análise Química Quantitativa, Química Orgânica II, Química de34

Coordenação, Físico-Química I e Química Ambiental, e as optativas: Introdução à35

Química Medicinal, Introdução à polímeros e Eletroquímica Aplicada. Decidiu-se que36

essa demanda será encaminhada ao coordenador de área para que seja analisada a37

possibilidade de oferecimento das unidades curriculares em caráter extemporâneo nos38

semestre em que as mesmas não são oferecidas regularmente. Item 8: Solicitação39

de unidade curricular em caráter extemporâneo; foi negado o pedido da discente40

Samara Marques da Silva para oferecimento da unidade curricular Química Orgânica II41

em caráter extemporâneo, uma vez que a disciplina será oferecida regularmente42

durante o segundo semestre letivo de 2017. Item 9: Carta dos discentes referente a43

unidade curricular Bioquímica; a Profa. Patrícia leu uma carta elaborada por alguns44

alunos relatando problemas ocorridos nas aulas de Bioquímica. A Profa. Maíra,45

responsável pela disciplina, fez algumas considerações sobre o assunto. O colegiado46

solicitou à Profa. Maíra uma resposta formal através de documento escrito e47

posteriormente o Colegiado dará retorno aos discentes. Item 10: Informes; não houve.48

Item 11: Espaço livre; (1) o Prof. Luiz Gustavo comentou sobre a queda na nota de49

avaliação do curso de Química. A Profa. Patrícia complementou dizendo que ainda50

não teve acesso à avaliação do curso mas que logo estará interpretando os resultados51

em análise que fará juntamente com os membros do NDE em sua próxima reunião. (2)52

a Profa. Patrícia falou que a prova do ENADE acontecerá em novembro e que ela já53

está trabalhando para a participação do curso de Química. (3) a discente Gisele pediu54

autorização para lançar edital para seleção de monitores para atuarem na Jornada de55

Química 2017. Permissão concedida. (4) a Profa. Patrícia expôs que os alunos estão56

retomando a ideia de montar uma empresa júnior no curso. (5) a Profa. Patrícia57

comentou que os alunos estão gostando do atendimento coletivo (expondo conteúdos58

no quadro) prestado por vários monitores. (6) a próxima reunião do colegiado foi59

agenda para 04/07/17, 13h30. Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou60

encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, da qual eu, Karla Fernanda61

Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de62

Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela63

Presidente e pelos demais membros presentes.64



65

São João del-Rei, 23 de junho de 2017.66

Profa. Honória de Fátima Gorgulho67

Profa. Luciana Guimarães68

Prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães69

Profa. Maíra Nicolau de Almeida70

Profa. Patrícia Benedini Martelli71

Discente Gisele Giovanna Halfeld72


