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

No vigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze2

horas e dez minutos, na sala C-3.14, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve3

início a nonagésima sétima 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, Marcelo Siqueira Valle, Maíra Nicolau de Almeida e o7

discente Júlio Marcos Barroso Cremonesi. A Presidente desejou boas vindas ao Prof.8

Marcelo, novo membro do colegiado, e deu início aos trabalhos com os seguintes itens:9

Item 1: Aprovação da pauta; inclusão do item “Aprovação de banca de TCC”. Pauta10

aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação da ata da 96ª reunião11

ordinária; ata aprovada. Item 3: Aprovação de plano de trabalho TCC; foi aprovado12

o plano de trabalho TCC do aluno Paulo Henrique de Sousa Paulino, orientado pelo13

docente Clebio Soares Nascimento Júnior. Item 4: Aprovação de plano de ensino;14

foi analisado o plano de ensino da unidade curricular Química de Produtos Naturais e15

o mesmo deverá passar por algumas correções. Item 5: Solicitação de mobilidade16

acadêmica; foi analisado o pedido de mobilidade acadêmica, para a Universidade17

Federal de Minas Gerais (UFMG), da discente Patrícia Kelen de Almeida Silva.18

Considerando que a aluna já se encontra em mobilidade estudantil na UFMG por um19

período de um ano (2017/2 e 2018/1) e levando em consideração o art. 3º, item III, §20

1º, da resolução 008, de 23 de junho de 2004, que institui, na UFSJ, o “Programa21

ANDIFES de Mobilidade Estudantil”, o colegiado autorizou o afastamento da aluna por22

mais um semestre (2018/2), condicionado a aprovação da universidade receptora23

(UFMG). Item 6: Solicitação de prorrogação de prazo de integralização; o24

Colegiado concedeu um semestre (2018/2) de prorrogação de prazo de integralização25

para a discente Letícia Maria Corrêa Bernardes, a fim de que a mesma possa terminar26

o estágio supervisionado para integralizar o curso de Licenciatura em Química. O27

colegiado decidiu esclarecer para a aluna que esta é a última prorrogação de prazo de28

integralização que a mesma tem direito, uma vez que, no final do corrente ano letivo,29

completará o prazo máximo regulamentar previsto para sua permanência na UFSJ.30

Item 7: Aprovação de banca de TCC; foi aprovada a banca de TCC da discente31



Laíse Giovanna Carvalho Campos, orientada pela professora Patrícia Benedini Martelli.32

A defesa foi agendada para 21 de junho de 2018, às 16h, e a banca será composta33

pela professora Maria Cristina Silva e pelo técnico Denilson Alves Araújo. Item 8:34

Informes; não houve. Item 9: Espaço livre; o discente Júlio comentou sobre a35

necessidade de divulgação do curso de Química junto aos alunos de ensino médio. O36

Prof. Marcelo mencionou que esteve em visita aos alunos do Colégio Frei Seráfico,37

fazendo alguns experimentos, e que foi uma experiência muito positiva para38

divulgação do curso. As professoras Maíra e Fátima expuseram que seria bastante39

interessante receber na Instituição os alunos de ensino médio, no sentido de atraí-los40

e divulgar o curso. A Profa. Maíra comentou que pretende reativar um projeto já41

existente na UFSJ, “Ciência nossa de cada dia”, no intuito de divulgar não apenas o42

curso de Química mas todo o Departamento de Ciências Naturais (DCNAT). A próxima43

reunião do colegiado foi agendada para 11 de junho de 2018, 14h. Sem mais a ser44

tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta e cinco45

minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de46

Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após47

ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.48

São João del-Rei, 21 de maio de 2018.49
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