
Ata da nonagésima primeira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de1

Química2

No vigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e3

treze minutos, na sala C-3.14, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve início a4

nonagésima primeira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química. Estavam5

presentes, sob a presidência da Professora Patrícia Benedini Martelli, os seguintes6

membros do Colegiado: os professores Luiz Gustavo de Lima Guimarães, Luciana7

Guimarães, Maíra Nicolau de Almeida e a discente Gisele Giovanna Halfeld. A8

Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da9

pauta; Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 90ª10

reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Aprovação de mudança de orientador de11

TCC; foi aprovada a mudança de orientador de TCC da discente Geizimara Nazaré12

Oliveira Nascimento, que passará a trabalhar sob a orientação da Profa. Honória de13

Fátima Gorgulho. Item 4: Proposta de alteração na regulamentação do TCC; a14

professora Patrícia propôs mudanças na redação do artigo 9º da regulamentação do15

trabalho de conclusão de curso, com o intuito de dar maior abrangência à constituição16

da banca de TCC. A redação final do artigo 9º ficou assim definida: “Art. 9º. A Banca17

Examinadora será composta pelo docente Orientador de TCC (presidente), e pelo Co-18

Orientador (presença não obrigatória) e por mais dois avaliadores convidados, que19

possuam pelo menos o título de mestre. No entanto, há necessidade que um dos20

avaliadores convidados possua o título de doutor.” Discutiu-se também o artigo 10 que21

trata das atribuições do discente, especificamente o item V que estabelece o prazo22

para entrega das vias encadernadas da monografia na coordenadoria do curso. O23

colegiado decidiu por levar esta questão do cumprimento do prazo para discussão em24

reunião com os demais docentes da área de Química. Item 5: Aprovação de banca25

de TCC; foi aprovada a banca de TCC da discente Nayara de Resende Gonçalves,26

orientada pela professora Patrícia Benedini Martelli. A defesa foi agendada para 31 de27

outrubro de 2017, às 14h30min, e a banca será composta pelo professor Dr. Luiz28

Gustavo de Lima Guimarães e pelo Msc. Denilson Alves Araújo. Item 6: Solicitação29

de prorrogação de prazo de integralização; foi concedido prorrogação de prazo de30

integralização por 01 (um) semestre (2017/2) à discente Déborah Teixeira Melo. Item31



7: Solicitação de aluna do bacharelado para realizar estágio supervisionado; foi32

concedida autorização para a discente Fernanda Letícia de Sousa Joaquim iniciar33

estágio supervisionado. Item 8: Demanda de unidade curricular optativa: a34

professora Patrícia transmitiu ao colegiado pedido dos discentes do curso para que o35

conteúdo do minicurso “Introdução à redação acadêmica”, ministrado pelo professor36

Robson Macedo Novais durante a Jornada de Química 2017, seja transformado em37

unidade curricular optativa. O colegiado aprovou que tal conteúdo poderá ser oferecido38

como disciplina optativa no curso de licenciatura em Química, desde que haja39

disponibilidade de docente para lecioná-la. A demanda será levada para a reunião dos40

docentes da Química em que será discutida a distribuição de encargos didáticos. Item41

9: Informes; não houve. Item 10: Espaço livre; (1) a professora Patrícia apresentou42

ao colegiado a carta do Coordenador Institucional do PIBID/UFSJ, Prof. Ivair Gomes,43

em resposta ao ofício 002/2017/UFSJ/PROEN/COQUI, mostrando a necessidade de44

indicação de um professor para assumir voluntariamente a coordenação da área de45

Química junto ao PIBID para a manutenção do subprojeto de Química. (2) a próxima46

reunião do colegiado foi agenda para 17/11/17, 09h. Sem mais a ser tratado, a47

Presidente declarou encerrada a reunião às onze horas e vinte e sete minutos, da qual48

eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da49

Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e50

aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.51

São João del-Rei, 20 de outubro de 2017.52
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