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

No quarto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e2

quarenta e dois minutos, na sala C-3.15, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco,3

teve início a octagésima oitava 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 três itens “Posicionamento9

da professora Maíra em relação à carta dos discentes referente a unidade curricular10

Bioquímica”, “Data da terceira etapa da inscrição periódica 2017/2” e “Solicitação de11

unidade curricular em caráter extemporâneo”. Aprovada a pauta, iniciaram-se os12

trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 87ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3:13

Edital 003/2017/UFSJ/PROEN - Programa de monitoria 02/2017; a professora14

Patrícia apresentou as solicitações de monitoria para o 2º semestre letivo de 2017 e o15

Colegiado definiu a ordem de prioridade de atendimento de acordo com índice de16

retenção e evasão, posição no fluxograma e caráter teórico-prático das disciplinas. Por17

ordem de prioridade, os pedidos de monitores foram assim classificados:18

Fundamentos de Química II, Cálculo Diferencial e Integral II (bacharelado), Química de19

Coordenação, Análise Química Quantitativa, Físico-Química I, Química Experimental II20

(bacharelado), Química Experimental II (licenciatura), Química Quântica e21

Espectroscopia, Análise Química Instrumental Experimental, Fundamentos de Química22

I, Análise Química Quantitativa Experimental, Prae: Instrumentação para o Ensino de23

Química II, Síntese e Caracterização de Materiais, Química Experimental I e24

Programação de Computadores (licenciatura). Item 4: Análise de recursos contra25

desvinculação; em atendimento ao edital 003/2017/DICON/PROEN/UFSJ para26

manifestação de ampla defesa de discente com situação acadêmica irregular na UFSJ,27

o colegiado deferiu os recursos contra desvinculação das seguintes discentes: Iara do28

Carmo Santos, Lissandra Melissa Gomes Rabelo e Nayara de Resende Gonçalves.29

Item 5: Aprovação de planos de trabalho TCC; foram aprovados os planos de30

trabalho TCC dos seguintes discentes: Henrique Pereira Andrade de Meneses, sob a31

orientação do Prof. Arnaldo César Pereira, Nayara de Resende Gonçalves, sob a32

orientação da Profa. Patrícia Benedini Martelli e Vitória de Souza Reis, sob a33

orientação do Prof. Clebio Soares Nascimento Júnior. Item 6: Posicionamento do34

colegiado frente ao documento enviado pelos discentes relatando problemas na35

unidade curricular de bioquímica. O documento em questão foi lido na reunião36

anterior e encaminhado à professora Maira para que a mesma pudesse apresentar37

sua versão sobre os problemas levantados pelos discentes no curso de Bioquímica. A38

resposta da referida professora foi lida pela coordenadora e em seguida o tema foi39



debatido pelos membros do colegiado. Os seguintes itens resumem os problemas40

levantados pelos alunos: 1- O tempo de aula não foi obedecido pelo professor durante41

a aplicação de uma prova na data de 31/05/2017. 2- O conteúdo da disciplina é muito42

extenso e não tem sido totalmente trabalhado pela professora. Com relação ao item 143

a professora Maira explicou que ocorreram vários problemas de comportamento dos44

alunos durante a aplicação da prova, o que a forçou terminar a prova 10 minutos45

antes. Esse problema foi posteriormente resolvido com os alunos através da aplicação46

de outra prova aos que se sentiram prejudicados. Com relação ao item 2, a47

professora explicou que o conteúdo foi todo contemplado e que a ementa é adequada48

à carga horária. Levantou ainda que os alunos nunca se manifestaram em aula sobre49

dificuldades com a disciplina e que muitas aulas de exercícios foram dadas sem que50

os mesmos se pronunciassem. Após discussões o posicionamento do colegiado51

referente ao problema é resumido a seguir:52

A unidade curricular de Bioquímica envolve conteúdos de diferentes áreas da química,53

como química orgânica, inorgânica, analítica e físico-química, aplicados aos sistemas54

biológicos. Apesar de ter uma ementa compatível com a carga horária, para55

acompanhar os conteúdos dessa disciplina é necessário que o aluno se dedique aos56

estudos regularmente, realizando as atividades do curso e participando efetivamente57

das aulas teóricas. Verifica-se por experiência dos docentes da área da química que58

muitos alunos não têm essa prática, inclusive alguns não sabem como se organizar59

para o estudo. Como resultado dessa deficiência, tais estudantes não conseguem60

acompanhar as disciplinas mais complexas do curso. Diferente do que consta no61

documento encaminhado pelos discentes, a professora Maira utilizou vários62

mecanismos didáticos durante o curso, os quais nem sempre foram bem aproveitados63

pelos alunos. Dentro deste contexto, este colegiado não encontrou fatos que suportem64

as queixas apresentadas pelos alunos em relação à unidade curricular de bioquímica.65

É importante acrescentar que o documento também contém afirmações e palavras que66

denigrem o professor. Ocorre que não foram anexadas provas de tais acusação o que67

é obrigação de quem acusa e, por esse motivo, salvo melhor juízo, este colegiado68

entende que tais declarações ofendem a honra da professora, pois atribui à mesma69

fato negativo, e por isso são passiveis de serem consideradas “Crime de Difamação”,70

definido no art. 139 do Código Penal Brasileiro e faz parte do conjunto de crimes71

contra a honra. Resumimos a seguir a definição deste crime com base no art.139:72
Difamar – é tirar a boa fama ou o crédito, desacreditar publicamente atribuindo a alguém um fato73
específico negativo, para ocorrer o crime de difamação o fato atribuído não pode ser considerado crime.74
O crime de difamação independe de ser verdade, e este se consuma-se quando um terceiro tem75
conhecimento do fato difamatório. Item 7: Data da terceira etapa da inscrição periódica76

2017/2; a terceira etapa da inscrição periódica ocorrerá de 07 a 10 de agosto de 2017.77

Item 8: Solicitação de unidade curricular em caráter extemporâneo; por falta de78

disponibilidade de docente, foi negado o pedido para oferecimento da unidade79



curricular Análise Química Quantitativa em caráter extemporâneo durante o segundo80

semestre letivo de 2017. Item 9: Informes; (1) a Profa. Patrícia apresentou o horário81

de aulas para o 2º semestre de 2017 e informou que o Prof. Marcelo solicitou82

mudança do horário da disciplina sob sua responsabilidade. O colegiado entendeu83

pela impossibilidade de atender ao pedido do professor por não haver janelas no84

horário noturno e por não ser possível o oferecimento da disciplina na parte da tarde,85

uma vez que a mesma será oferecida para o curso de licenciatura que é noturno. (2) a86

Profa. Patrícia explicou ao colegiado que existe cadastrada no sistema uma unidade87

curricular denominada Fundamentos de Catálise com carga horária de 72 ha que já foi88

oferecida no curso de Química em semestres anteriores, mas que a disciplina com o89

mesmo nome que está sendo oferecida no atual semestre tem carga horária de 54 ha90

e portanto deverá ocorrer uma mudança no cadastramento da disciplina no sistema.91

Item 10: Espaço livre; Ninguém se manifestou. Sem mais a ser tratado, a Presidente92

declarou encerrada a reunião às quinze horas e dezessete minutos, da qual eu, Karla93

Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do94

Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada95

pela Presidente e pelos demais membros presentes.96

97

São João del-Rei, 04 de julho de 2017.98
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