
Ata da nonagésima Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química1

No quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e2

dez minutos, na sala C-3.14, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve início a3

nonagésima Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química. Estavam4

presentes, sob a presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes5

membros do Colegiado: os professores Honória de Fátima Gorgulho, Luiz Gustavo de6

Lima Guimarães, Luciana Guimarães, Maíra Nicolau de Almeida e a discente Gisele7

Giovanna Halfeld. A Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item8

1: Aprovação da pauta; Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2:9

Aprovação da ata da 89ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Ad-referendum10

de inscrição em estágio de docência; o colegiado convalidou a inscrição do11

mestrando Brener Rodrigo de Carvalho Vale para realizar estágio de docência na12

unidade curricular Aplicação de Técnicas Espectrométricas em Amostras de Interesse13

Ambiental, sob a responsabilidade da Profa. Maria Cristina Silva. Item 4: Aprovação14

de relatório de atividades de estágio de docência 2017/1; foi aprovado o relatório15

de atividades de estágio de docência de Carlos Magno da Silva, unidade curricular16

Fundamentos de Química I, sob a responsabilidade do docente Josefredo Rodriguez17

Pliego Júnior. Item 5: Aprovação de planos de ensino 2017/2; todos os planos18

apresentados foram aprovados. Item 6: Aprovação de planos de trabalho TCC; foi19

aprovado o plano de trabalho TCC de Geizimara Nazaré Oliveira do Nascimento, sob20

a orientação da Profa. Patrícia Benedini Martelli; o plano da aluna Antonielle Cristina21

da Fonseca Camargos foi negado, uma vez que o colegiado manteve a decisão da22

reunião anterior em não conceder autorização para realização de TCC pela discente23

de licenciatura. Item 7: Informes; não houve. Item 8: Espaço livre; (1) o colegiado24

comentou sobre o problema do descarte de resíduos químicos provenientes das aulas25

práticas. A Profa. Luciana sugeriu que o assunto, devido sua relevância, deve ser26

levado para a reunião de área. (2) discutiu-se sobre a normatização do trabalho de27

conclusão de curso (TCC). Concluiu-se que as normas estão adequadas e o que está28

faltando é um melhor ajuste entre orientadores e alunos no sentido de não continuar29

acontecendo defesas nos períodos de férias dos docentes ou em datas muito30

próximas das colações de grau. (3) a próxima reunião do colegiado foi agenda para31

10/10/17, 09h. Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às32



dez horas e vinte minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na33

condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata,34

que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros35

presentes.36

São João del-Rei, 05 de setembro de 2017.37
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