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

No décimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze2

horas e vinte minutos, na sala C-3.15, Prédio C do DCNAT, Campus Dom Bosco, teve3

início a nonagésima oitava 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 e o discente Júlio Marcos Barroso7

Cremonesi. A Presidente deu início aos trabalhos com os seguintes itens: Item 1:8

Aprovação da pauta; pauta aprovada, iniciaram-se os trabalhos. Item 2: Aprovação9

da ata da 97ª reunião ordinária; ata aprovada. Item 3: Ad-referendum de banca de10

TCC; o colegiado convalidou a aprovação da banca de TCC do discente Paulo Antônio11

Dias Cipriano, orientado pelo professor Marcelo Siqueira Valle. A defesa foi agendada12

para 22 de junho de 2018, às 14h, e a banca será composta pelos professores Luiz13

Gustavo de Lima Guimarães e Maíra Nicolau de Almeida. Item 4: Aprovação de14

plano de trabalho TCC; foi aprovado os planos de trabalho TCC dos alunos: Gabriel15

Fernandes Ferreira, orientado pela docente Luciana Guimarães; Kétheney Germano16

Torres, sob a orientação do docente Luiz Gustavo de Lima Guimarães. Item 5:17

Aprovação de plano de ensino; foi aprovado o plano de ensino da unidade curricular18

Química de Produtos Naturais. Item 6: Solicitação de unidades curriculares em19

caráter extemporâneo; por falta do número mínimo de solicitantes foi negada a20

solicitação da unidade curricular Análise Química Qualitativa em caráter extemporâneo21

durante o segundo semestre de 2018. Os pedidos para oferecimento de Fundamentos22

de Química Quântica e História da Química serão analisados novamente pelo23

colegiado no início do segundo semestre letivo de 2018. Item 7: Informes; a Profa.24

Patrícia comunicou ao colegiado o relato feito pelo aluno Luiz Antônio de Oliveira25

Júnior sobre irregularidades percebidas pelo mesmo ao participar de uma entrevista26

de estágio na empresa Resind Indústria e Comércio Ltda. Item 8: Espaço livre; a Prof.27

Patrícia falou sobre as mudanças que devem ser feitas nos projetos pedagógicos dos28

cursos de Química. O Prof. Marcelo sugeriu que seria interessante incluir nos projetos29

pedagógicos as unidades curriculares Mineralogia e Empreendedorismo. A próxima30

reunião do colegiado foi agendada para 09 de julho de 2018, 14h. Sem mais a ser31



tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta32

minutos, da qual eu, Karla Fernanda Fonseca de Faria e Silva, na condição de33

Secretária da Coordenadoria do Curso de Química, lavrei a presente ata, que, após34

ser lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos demais membros presentes.35

São João del-Rei, 11 de junho de 2018.36
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