
Ata da nonagésima segunda Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de1

Química2

No décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às oito3

horas e quarenta minutos, na sala C-3.15, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco,4

teve início a nonagésima segunda Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de5

Química. Estavam presentes, sob a presidência da Professora Patrícia Benedini6

Martelli, os seguintes membros do Colegiado: os professores Honória de Fátima7

Gorgulho, Luiz Gustavo de Lima Guimarães, Luciana Guimarães, Maíra Nicolau de8

Almeida e a discente Gisele Giovanna Halfeld. A Presidente deu início aos trabalhos9

com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta; inclusão do ítem “Aprovação de10

plano de trabalho TCC”. Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2:11

Aprovação da ata da 6ª reunião extraordinária; ata aprovada. Item 3: Ad-12

referendum de bancas de TCC; o colegiado convalidou as seguintes bancas de TCC:13

(1) Laís Sales Porto, orientada pelo professor Arnaldo César Pereira. Defesa ocorrida14

em 14 de dezembro de 2017 e banca composta pelas professoras doutoras Luciana15

Guimarães e Maria Cristina Silva. (2) Laíse Giovanna Carvalho Campos, orientada16

pela professora Patrícia Benedini Martelli. Defesa ocorrida em 14 de dezembro de17

2017 e banca composta pela professora doutora Stella Maris Resende e pelo mestre18

Denilson Alves Araújo. (3) Fernando Marques Lisboa, orientado pelo professor19

Josefredo Rodrigues Pliego Júnior. A defesa foi agendada para 19 de dezembro de20

2017, às 14h, e a banca será composta pelos professores doutores Luciana21

Guimarães e Marcelo Siqueira Valle. (4) Lorena Laíze Santos Alves, orientada pelo22

professor Jefferson Luís Ferrari. A defesa foi agendada para 20 de dezembro de 2017,23

às 09h, e a banca será composta pelo professor doutor Luiz Gustavo de Lima24

Guimarães e pela mestre Bruna Carneiro Pires. (5) Vitória de Souza Reis, orientada25

pelo professor Clebio Soares Nascimento Júnior. A defesa ocorrerá em 20 de26

dezembro de 2017, às 14h, e a banca será composta pelas professoras doutoras27

Luciana Guimarães e Maíra Nicolau de Almeida. Item 4: Aprovação de plano de28

trabalho TCC; foi aprovado o plano de trabalho TCC de Laíse Giovanna Carvalho29

Campos, sob a orientação da professora Patrícia Benedini Martelli. Item 5: Definição30

da terceira etapa da inscrição periódica; a terceira etapa da inscrição periódica para31



o 1º semestre letivo de 2018 ocorrerá nos dias 19 a 22 de fevereiro de 2018. Item 6:32

Situação da unidade curricular Libras; a profa. Patrícia expôs as dificuldades33

ocorridas com a unidade curricular Libras devido aos vários atestados médico34

apresentados pela professora Simone Peixoto Gonçalves, responsável pela disciplina.35

Foi apresentada carta dos alunos expondo os problemas com a unidade curricular e36

cópias dos memos nº 28/2017 e 34/2017 COQUI, respectivamente de 26/09/2017 e37

04/12/2017, encaminhados à Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) e a Pró-38

reitoria Adjunta de Ensino de Graduação (PROEN-ADJ) relatando os problemas e39

solicitando providências para a solução dos mesmos. A profa. Patrícia também40

mostrou ao colegiado cópia do memo 137/2017 - PROEN, de 05/12/2017,41

encaminhado pela PROEN ao Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC) com42

cópia para a Coordenadoria do curso de Química, onde foram solicitadas providências43

para solucionar o problema e assegurar o bom andamento da disciplina sem prejuízo44

aos estudantes. Diante de todo o exposto, o colegiado julgou conveniente a45

coordenação de Química levar o assunto para a Ouvidoria da Instituição a fim de46

apurar os acontecimentos. Item 7: Pedido de prorrogação de prazo de47

integralização; para Yago Pereira de Souza foram concedidos dois semestres de48

prorrogação de prazo de integralização (2017/1 e 2017/2) a fim de que o mesmo49

possa cursar todas as disciplinas que faltam para concluir o curso. Com o mesmo50

propósito, também foram concedidos dois semestres de prorrogação de prazo de51

integralização (2018/1 e 2018/2) para Samuel Luiz Silva e Wesley Oliveira de Almeida.52

Para o aluno Éverton José de Sousa o colegiado concluiu que não há necessidade de53

conceder prorrogação de prazo, uma vez que o discente ainda encontra-se dentro do54

prazo regulamentar para conclusão do curso. Item 8: Solicitação da discente Ana55

Cláudia dos Santos referente a estágio supervisionado: a aluna Ana Cláudia56

solicitou dispensa das 40 horas de carga horária para as atividades de orientação de57

estágio. Pedido negado com base no artigo 21 da regulamentação do estágio58

supervisionado que trás a seguinte redação: “Art.21. A carga horária mínima exigida59

para as atividades de orientação, acompanhamento e socialização coletiva das60

experiências de Estágio é de 40 (quarenta) horas ao longo do Estágio.” Item 9:61

Solicitação de unidades curriculares em caráter extemporâneo: foi aprovado o62



pedido para oferecimento da unidade curricular Análise Química Quantitativa em63

caráter extemporâneo e de forma compacta durante o período de férias. Por outro lado,64

devido a falta de disponibilidade de professor foi negado o pedido para oferecimento65

da unidade curricular Química Orgânica II em caráter extemporâneo. Item 10:66

Informes; a professora Patrícia informou que está trabalhando na montagem do67

horário de aulas para o 1º semestre letivo de 2018. Item 11: Espaço livre; ninguém68

se manifestou. Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às69

dez horas e vinte e sete minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva,70

na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente71

ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais72

membros presentes.73

São João del-Rei, 15 de dezembro de 2017.74
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