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

No vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas2

e cinquenta e cinco minutos, na sala A-2.09, Prédio A do DCNAT, Campus Dom Bosco,3

teve início a nonagésima quinta 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, Maíra6

Nicolau de almeida, Robson Macedo Novais e a discente Gisele Giovanna Halfeld. A7

Presidente desejou boas vindas ao novo membro do colegiado, Prof. Robson Macedo8

Novais, e deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da9

pauta; Pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação das atas da10

93ª e 94ª reuniões ordinárias; a ata da 93ª reunião foi aprovada por unanimidade. Já11

a ata da 94ª reunião deverá ser corrigida e novamente será analisada pelo colegiado.12

Item 3: Aprovação de planos de ensino 2018/1; foram aprovados os planos de13

ensino das unidades curriculares Introdução a Polímeros e Química Experimental I14

(Bac) para o primeiro semestre letivo de 2018. Item 4: Aprovação de bancas de TCC;15

o Colegiado acatou as solicitações apresentadas de agendamento de defesa de TCC16

das seguintes alunas: 1) Fernanda Letícia de Sousa Joaquim, orientada pelo professor17

Robson Macedo Novais. A defesa foi agendada para 16 de abril de 2018, às 14h30, e18

a banca será composta pelas professoras Stella Maris Resende e Maíra Nicolau de19

Almeida; 2) Natália Aparecida Rocha Pinto, orientada pela professora Stella Maris20

Resende. A defesa foi agendada para 20 de abril de 2018, às 09h30, e a banca será21

composta pelos professores Honória de Fátima Gorgulho e Luiz Gustavo de Lima22

Guimarães. Item 5: Aprovação de planos de trabalho TCC; foram aprovados os23

planos de trabalho TCC dos seguintes discentes: Marília Ladeira Alves e Costa, sob a24

orientação da Profa. Érika Lorena Fonseca Cosa de Alvarenga; Henrique Pereira25

Andrade de Meneses, sob a orientação do Prof. Arnaldo César Pereira e Virgínia26

Camila Rufino, sob a orientação do Prof. Josefredo Rodriguez Pliego Júnior. Item 6:27

Solicitação de inscrição em estágio de docência 2018/1; foi apresentado pedido de28

inscrição em estágio de docência da discente Flávia Viana Avelar Dutra para estagiar29

na unidade curricular Química de Produtos Naturais, sob a responsabilidade da30

professora Rafaela Karin de Lima. Pedido negado com base na resolução 006/201131



que estabelece critérios para a realização do Estágio de Docência nos Cursos de32

Graduação em Química, Bacharelado e Licenciatura, que traz a seguinte redação no33

art. 3º “O candidato deverá entregar o Formulário de Inscrição (Anexo I), contendo o34

Plano de Trabalho (Anexo II), até o último dia do semestre letivo anterior ao de35

realização do Estágio, solicitando deferimento ao Colegiado dos Cursos de Graduação36

em Química”. Item 7: Editais CAPES (Residência Pedagógica e PIBID); em37

atendimento ao edital CAPES 06/2018 (Programa de Residência Pedagógica), o38

Colegiado de Curso indicou o nome do docente Paulo César Pinheiro para coordenar39

a área de Química no edital Programa de Residência Pedagógica, e o nome da40

docente Patrícia Benedini Martelli para coordenar a área de Química no Programa41

Institucional de bolsa de Iniciação à Docência (PIBID, edital CAPES 07/2018). Item 8:42

Proposta de reformulação do regulamento do estágio supervisionado; Proposta43

aprovada. Item 9: Informes; a Profa. Patrícia fez os seguintes informes: (1) em sua44

94ª reunião ordinária, o colegiado aprovou o pedido da discente Virgínia Camila Rufino45

para aproveitamento como optativa, no curso de Bacharelado em Química, das46

seguintes unidades curriculares: Espectroscopia Fundamental e Aplicada, cursada47

como disciplina isolada no Programa de Pós-graduação de Física e Química de48

Materiais e Mecânica Quântica Aplicada: Métodos de Estrutura Eletrônica, cursada no49

Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais. Porém, após50

tal aprovação, a aluna procurou a coordenadoria e manifestou desistência em relação51

ao pedido de equivalência. (2) em atendimento ao edital 002/2018/UFSJ/PROEN -52

Edital de apoio à Organização de Semanas Acadêmicas, o curso de Química será53

contemplado com R$8.635,00 para a realização da Jornada de Química 2018. Item 12:54

Espaço livre; ninguém se manifestou. Sem mais a ser tratado, a Presidente declarou55

encerrada a reunião às doze horas e dez minutos, da qual eu, Karla Fernanda56

Fonseca de Faria e Silva, na condição de Secretária da Coordenadoria do Curso de57

Química, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pela58

Presidente e pelos demais membros presentes.59

São João del-Rei, 27 de março de 2018.60
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