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Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Colegiado do 

Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional 

 

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinquenta e um minutos, 1 

de forma virtual através de videoconferência via Google Meet, no link https://meet.google.com/itm-2 

vmud-iba, foi realizada a Quinta Reunião Extraordinária do Colegiado do Mestrado Profissional em 3 

Química em Rede Nacional do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal Fluminense. 4 

Estiveram presentes os membros do Colegiado: Alessandra Rodrigues Rufino, Danielle da Costa 5 

Rubim Messeder dos Santos, Elivelton Alves Ferreira, Leandro Ferreira Pedrosa, Leandro 6 

Maranghetti Lourenço, Letícia Mara Guimarães, Lígia Maria Mendonça Vieira, Mauro Celso 7 

Ribeiro, Michele Lemos de Souza, Renata Luz Martins e Thiago Simonato Mozer. Estiveram 8 

ausentes com justificativa os membros do Colegiado: Andréa Aparecida Ribeiro Alves. Estiveram 9 

também presentes os seguintes membros da comunidade do PROFQUI-UFF: Fernando Renato 10 

Vicente Ferreira e José Luiz Paralovo. A reunião foi presidida pela Professora Lígia Maria Mendonça 11 

Vieira, Coordenadora Local do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, com a seguinte 12 

Pauta Única: Verbas PROFQUI: Verba das Inscrições do Processo Seletivo de 2019 e Verba CAPES 13 

TED 6985. A presidente da reunião iniciou falando que as duas verbas serão alocadas somente para 14 

cobrir custeio e serviços, e que as rubricas aprovadas anteriormente seriam modificadas para este fim . 15 

Uma das verbas é referente às inscrições do processo seletivo do ano passado, no valor de mil e trinta 16 

e cinco reais, e a outra é referente à descentralização de recursos da CAPES (VERBA CAPES TED 17 

6985), no valor de onze mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos, distribuídos em 18 

rubricas específicas. Como dito anteriormente será feito o remanejamento de rubricas para compra de 19 

materiais de consumo. Foi passada uma planilha para os docentes para sugestões de compras. Alguns 20 

professores preencheram com sugestões. Após discussão, ficou acordado comprar material de 21 

escritório, como papel e toner para impressão para ser usado nas dissertações e qualquer atividade 22 

que os docentes e discentes precisarem. Foi pedido também a compra de materiais para prevenção 23 

contra a epidemia de Covid-19, prevendo o retorno às atividades presenciais, como álcool em gel, 24 

sabonete líquido, álcool setenta por cento, equipamentos de proteção individual, como a máscara tipo 25 

“face shield” para os docentes e discentes e um termômetro infravermelho de testa para aferição de 26 

temperatura antes de cada aula. Foi pedido também a compra de material individual para os docentes 27 

ministrarem aulas, como apagador e giz, de tal forma a não haver o compartilhamento destes objetos. 28 

Foi proposto também a aquisição de algumas vidrarias de laboratório e alguns reagentes mínimos 29 

necessários para os discentes desenvolverem experimentos para a aplicação do produto educacional. 30 

Essa lista será levada para o financeiro da PROPPI para tentar comprar o máximo de itens possível. 31 

Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e vinte e cinco minutos e eu, 32 

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo, assistente em administração, lavrei a presente Ata que será assinada 33 

apenas por mim e pela presidente da reunião em virtude do isolamento social referente à epidemia do 34 

novo Coronavírus. 35 

 

Lígia Maria Mendonça Vieira   _____________________________ 

 

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo   ______________________________ 
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