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A t a  da  1 3 ª  R eu n ião  O rd iná r i a  do  C ol eg ia do  do  

Mes t ra do  P rof i s s io na l  em  Q uím i ca  em  R ed e  N a c ion a l  

 

No sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas, o Colegiado Local 1 

do PROFQUI reuniu-se na sala duzentos e nove do Bloco C do Instituto de Ciências Exatas da 2 

Universidade Federal Fluminense, situado no Campus Aterrado, para realização da Décima Terceira 3 

Reunião Ordinária de Colegiado do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, com os 4 

seguintes membros presentes em ordem alfabética: Alessandra Rodrigues Rufino, Andréa 5 

Aparecida Ribeiro Alves, Danielle da Costa Rubim Messeder dos Santos, Leandro Maranghetti 6 

Lourenço, Lígia Maria Mendonça Vieira, Mauro Celso Ribeiro, Michele Lemos de Souza, Renata 7 

Luz Martins e Thiago Simonato Mozer, sendo presidida pela Professora Renata Luz Martins, 8 

Coordenadora Local do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, com a seguinte 9 

pauta: Item Um) Aprovação e assinatura da Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária de 10 

Colegiado; Item Dois) Calendário do Ano de Dois Mil e Vinte do PROFQUI-UFF; Item Três) 11 

Redistribuição dos docentes da disciplina “Fundamentos Metodológicos para Pesquisa em Ensino 12 

de Química”; Item Quatro) Pedido de Sala exclusiva para o PROFQUI ao Diretor do ICEx; Item 13 

Cinco) Prestação de Contas da Verba CAPES; e Item Seis) Palavra livre. A presidente da reunião 14 

iniciou com o item um da pauta. O Colegiado deliberou e aprovou por unanimidade a Ata da 15 

Décima Segunda Reunião Ordinária. No item dois, foi discutido o início e fim dos dois semestres 16 

do próximo ano. Com o intuito de utilizar apenas um calendário para graduação e pós-graduação, 17 

foi sugerido utilizar as mesmas datas do calendário da graduação, sendo o primeiro semestre do dia 18 

dezesseis de março até o dia vinte de julho e o segundo semestre do dia dez de agosto ao dia 19 

quatorze de dezembro. Após deliberação, o Colegiado aprovou o calendário do próximo ano por 20 

unanimidade. Em seguida, a presidente da reunião foi para o item seis da pauta. Foi informado que 21 

a CAPES enviou ofício para a Coordenação Nacional do PROFQUI solicitando o adiamento do 22 

início da turma nova para agosto do próximo ano. De acordo com o Ofício, a CAPES solicitou o 23 

primeiro semestre para ajustar a parte financeira de todos os programas da Rede PROEB 24 

(Programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica). A Coordenação 25 

Nacional, em conjunto com o Comitê Gestor do PROFQUI, aceitou a solicitação da CAPES e adiou 26 

o início da turma nova para o segundo semestre do próximo ano. A maioria do Colegiado foi contra 27 

essa decisão da Coordenação Nacional e do Comitê Gestor, mas acataram a decisão por vir de 28 

instâncias superiores. Dessa forma, a nova turma iniciará as aulas no segundo semestre e a turma já 29 

em andamento iniciará as aulas no primeiro semestre do próximo ano. No item três, a professora 30 

Andrea solicitou ser substituída na disciplina “Fundamentos Metodológicos para Pesquisa em 31 

Ensino de Química” no primeiro semestre do próximo ano pois ela está com excesso de atribuições 32 

e não poderá se dedicar à disciplina. Tendo em vista a discussão do item anterior e o início da nova 33 

turma somente no segundo semestre, a professora Andréa aceitou continuar na disciplina. No item 34 

quatro, a professora Andréa relatou que os alunos do PROFQUI não possuem um local para 35 

estudar e desenvolver as atividades do mestrado, e sugeriu solicitar uma sala exclusiva e 36 

permanente para o PROFQUI ao Diretor do ICEx. Foi sugerida uma segunda proposta, em que no 37 
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ensalamento do próximo semestre, uma sala seja agendada o dia todo na sexta-feira, que é o dia 38 

dedicado ao PROFQUI, para as atividades acadêmicas dos alunos do programa. As duas propostas 39 

foram colocadas em votação e foi aprovada a segunda proposta por maioria dos votos. No item 40 

cinco, a professora Renata fez a prestação de contas a respeito da utilização da verba recebida da 41 

CAPES. Foram adquiridos materiais de escritório, como papel, toner e manutenção de impressora, 42 

alguns materiais de laboratórios, além das diárias para chamar palestrantes para ministrar 43 

seminários no programa. Voltando ao item seis, foi feita a sugestão de chamar alunos de outras 44 

instituições de Volta Redonda para participarem dos seminários do PROFQUI, visto que são 45 

chamados palestrantes com grande conhecimento na área. A professora Andréa relatou que ela já 46 

faz isso e, infelizmente, poucos respondem ou aparecem nos seminários. Como nada mais houve a 47 

tratar, foi encerrada a reunião às treze horas e quarenta minutos e eu, Larissa Vitoria Cardoso 48 

Cusielo, assistente em administração, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 49 

por todos os membros presentes na reunião. 50 

 

Alessandra Rodrigues Rufino   ______________________________ 

 

Andréa Aparecida Ribeiro Alves   ______________________________ 

 

Aroldo Nascimento Silva   Falta justificada. 

 

Danielle da Costa Rubim Messeder dos Santos   ______________________________ 

 

Elivelton Alves Ferreira   Falta justificada. 

 

Leandro Ferreira Pedrosa   Falta justificada. 

 

Leandro Maranghetti Lourenço   ______________________________ 

 

Lígia Maria Mendonça Vieira   ______________________________ 

 

Mauro Celso Ribeiro   ______________________________ 

 

Michele Lemos de Souza   ______________________________ 

 

Renata Luz Martins   ______________________________ 

 

Thiago Simonato Mozer   ______________________________ 

 

Letícia Mara Guimarães (Discente Titular)    Falta justificada. 

 

Mara de Moura Machado (Disc. Suplente)   Falta justificada. 

 

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo (Secretária)   ______________________________ 
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