
Ata da nonagésima quarta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Química1

No vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove2

horas e vinte minutos, na sala A-2.09, Prédio A do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve3

início a nonagésima quarta 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 do item “Pedido de9

aproveitamento de estudos”. Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2:10

Terceira etapa da inscrição periódica; o aluno Henrique Pereira Andrade Meneses11

solicitou dois meses de extensão no prazo para defesa do Trabalho de Conclusão de12

Curso (TCC), pedido negado, pois o prazo de dois meses poderia ser insuficiente para13

conclusão. Foi orientado a se matricular novamente na disciplina e ter o prazo padrão14

de quatro a oito meses para conclusão. Para Luiz Antônio de Oliveira Júnior, Maria15

Luísa Marães de Oliveira, Telma Nogueira Alves e Tereza Inês Rodriguês de Souza foi16

concedida quebra de pré-requisito para cursar a unidade curricular Química de17

Produtos Naturais. Para Telma Nogueira Alves também foi concedida quebra de pré-18

requisito para cursar a unidade curricular Introdução a Polímeros. A decisão do19

colegiado foi baseada não apenas no fato de estas serem disciplinas optativas, mas20

também pela avaliação de suas ementas em conjunto com o corpo docente. Dessa21

forma, apesar da exigência de pré-requisito para cursar as disciplinas citadas22

constarem no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o colegiado, após consulta aos23

professores responsáveis pelas mesmas, apurou que tal condição é dispensável e não24

compromete o aproveitamento do aluno no curso. No caso das disciplinas que fazem25

parte do ciclo básico, o PPC justifica a necessidade de alguns pré-requisitos para que26

o nível das disciplinas não seja afetado. Dessa forma, com base nas exigências do27

PPC os demais pedidos de quebra de pré-requisito foram negados, considerando que28

são relativos à disciplinas do ciclo básico, consideradas essenciais para o melhor29

desenvolvimento do aluno e do professor na sala de aula. Item 3: Indicação de30

docente para compor a Comissão de Avaliação de Desempenho do Prof. Robson31



Macedo Novais; em atendimento ao memorando eletrônico nº 4/2018 - DCNAT, o32

colegiado indicou a docente Luciana Guimarães para compor a Comissão de33

Avaliação de Desempenho do Prof. Robson Macedo Novais. Item 4: Aprovação de34

planos de ensino 2018/1; todos os planos analisados foram aprovados. Item 5:35

Aprovação de planos de trabalho TCC; foram aprovados os planos de trabalho TCC36

dos seguintes discentes: Antonielle Cristina da Fonseca Camargos, sob a orientação37

da Profa. Patrícia Benedini Martelli; Paulo Antônio Dias Cipriano, sob a orientação do38

Prof. Marcelo Siqueira Valle e Rafael Tadeu Silva, sob a orientação da Profa. Honória39

de Fátima Gorgulho. Item 6: Pedido de aproveitamento de estudos; foi aprovado o40

pedido da discente Virgínia Camila Rufino para aproveitamento como optativas, no41

curso de Bacharelado em Química, das seguintes unidades curriculares:42

Espectroscopia Fundamental e Aplicada, cursada como disciplina isolada no Programa43

de Pós-graduação de Física e Química de Materiais e Mecânica Quântica Aplicada:44

Métodos de Estrutura Eletrônica, cursada no Programa de Pós-graduação45

Multicêntrico em Química de Minas Gerais. Item 7: Informes; a Profa. Patrícia46

informou que na próxima semana será publicado o edital para eleição de membro do47

colegiado de Química. Item 8: Espaço livre; o colegiado comentou sobre a48

necessidade de pedir providências para melhorar a iluminação do caminho entre o49

DCNAT e o pavilhão de aulas. A próxima reunião do colegiado foi agendada para50

27/03/18, às 9h30 min. Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a51

reunião às onze horas e vinte e cinco minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de52

Faria e Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de Química,53

lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e54

pelos demais membros presentes.55

São João del-Rei, 27 de fevereiro de 2018.56
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