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A t a  da  1 9 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  

 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e quatro minutos, 1 

foi realizada a Décima Nona Reunião Ordinária do Colegiado do Mestrado Profissional em 2 

Química em Rede Nacional de forma virtual através de videoconferência via Google Meet. 3 

Estiveram presentes os membros do Colegiado: Alessandra Rodrigues Rufino, Andréa 4 

Aparecida Ribeiro Alves, Danielle da Costa Rubim Messeder dos Santos, Elivelton Alves 5 

Ferreira, Leandro Maranghetti Lourenço, Letícia Mara Guimarães, Lígia Maria Mendonça 6 

Vieira, Mara de Moura Machado, Mauro Celso Ribeiro, Renata Luz Martins e Thiago 7 

Simonato Mozer. Estiveram ausentes com justificativa os membros do Colegiado: Beatriz 8 

Crittelli Amado e Leandro Ferreira Pedrosa. A reunião foi presidida pela Professora Lígia Maria 9 

Mendonça Vieira, Coordenadora Local do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, 10 

com a seguinte Pauta: item um) Aprovação e assinatura da Ata da Décima Oitava Reunião 11 

Ordinária de Colegiado;  item dois) Definição das datas do próximo semestre; item três) 12 

Disciplinas para o próximo semestre e divisão entre os docentes; item quatro) Regras para o 13 

Exame de Inglês do PROFQUI 2020; item cinco) Homologação das inscrições para o Exame de 14 

Inglês 2020; item seis) Solicitação de orientação do aluno Rodrigo Lopes Benevenuto; e item sete) 15 

Palavra livre. A presidente da reunião iniciou com o item um da pauta, apresentando a Ata da 16 

Décima Oitava Reunião Ordinária do Colegiado. A ata foi enviada anteriormente via e-mail aos 17 

membros para leitura. Aberta a discussão, a ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por 18 

unanimidade. No item dois da pauta, foram discutidas as datas para o próximo semestre. Foi 19 

informado que o calendário do PROFQUI-UFF não está atrasado, como o de outros cursos, por 20 

causa do isolamento social e da suspensão dos calendários da UFF. Aberta a discussão, foi 21 

apresentado um calendário com as datas dos feriados e foi feita a primeira proposta para semestre 22 

letivo começar em cinco de março e terminar em dezoito de junho. Foi feita uma segunda proposta 23 

para o semestre acompanhar a graduação, que será de primeiro de fevereiro a dez de maio. Foi 24 

discutido que a prioridade para escolher o semestre seria dos docentes que vão ministrar aula. 25 

Aberta a votação, o Colegiado aprovou a primeira proposta por maioria dos votos e um voto para a 26 

segunda proposta. Dessa forma, o próximo semestre letivo do PROFQUI-UFF será de  cinco de 27 

março a dezoito de junho de dois mil e vinte e um. No item três da pauta, foram discutidas as 28 

disciplinas para o próximo semestre e divisão entre os docentes. Serão ministradas as disciplinas: 29 

“Química Dois: Pilares da Química”, “Abordagens Tecnológicas Atualizadas para o Ensino” e 30 

“Seminários Web Dois”. A disciplina “Química Dois” será ministrada pelas profas. Danielle e 31 

Renata e era dividida com a profa. Michele. Com o descredenciamento da profa. Michele, essa 32 

disciplina precisa urgente de um docente para ministrar a parte dela. A disciplina “Abordagens 33 

Tecnológicas Atualizadas para o Ensino” será ministrada pelo prof. Leandro Ferreira Pedrosa e era 34 

dividida com o prof. Aroldo. Com o descredenciamento do prof. Aroldo, essa disciplina também 35 

precisa de um docente para ministrar a parte que era dele. A disciplina “Seminários Web Dois” será 36 

ministrada pela professora Andrea Aparecida Ribeiro Alves. Aberta a discussão, foi sugerido enviar 37 

um e-mail a todos os docentes solicitando voluntários para as duas disciplinas que estão com falta 38 

de docente. A profa. Danielle irá enviar o cronograma de “Química Dois” para a secretaria para ser 39 

enviado aos docentes. Ficou acordado que o e-mail será reenviado aos docentes e que a decisão 40 

final será tomada na próxima reunião. No item quatro da pauta, foram apresentadas as regras para 41 

o Exame de Inglês deste ano elaboradas pela Comissão do Exame de Idioma, que estão no ANEXO 42 

UM desta Ata. Aberta a votação, o Colegiado aprovou as regras por unanimidade. No item cinco da 43 
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pauta, foram apresentadas as inscrições para o exame de idioma, que estão no ANEXO DOIS desta 44 

ata. Apenas a aluna Vívian Tedesco Dorneles se inscreveu para o exame de idiomas. Aberta a 45 

votação, o Colegiado aprovou a homologação da inscrição por unanimidade. No item seis da pauta, 46 

foi apresentada a solicitação de orientação do aluno Rodrigo Lopes Benevenuto pela professora 47 

Renata Luz Martins, que está no ANEXO TRÊS desta ata. A solicitação de orientação foi enviada 48 

anteriormente via e-mail aos membros para leitura. Aberta a discussão, a solicitação de orientação 49 

foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item sete da pauta, Palavra 50 

Livre, a presidente da reunião informou que conseguiu gastar cerca de seis mil reais da verba TED 51 

recebida. Haverá a devolução de cerca de cinco mil reais para a CAPES. A presidente informou que 52 

conseguiu comprar quase tudo da listagem feita pelos docentes, não comprou apenas os itens que 53 

não constavam nos pregões do SIACOMPRAS. A professora Andréia solicitou que seja feito um 54 

pedido de espaço ao Instituto para guardar os materiais adquiridos pelo PROFQUI. Foi feita a 55 

sugestão de pedir um espaço no LAPEQ - Laboratório de Ensino de Química, que é um laboratório 56 

usado pelo núcleo de ensino para aulas e pesquisa, além do PIBID. Foi informado que o ideal é 57 

pedir espaço ao Instituto de Ciências Exatas primeiro. Com a chegada dos materiais comprados, 58 

será feita a solicitação de espaço para guarda dos materiais. Como nada mais houve a tratar, foi 59 

encerrada a reunião às dezoito horas quinze minutos e eu, Larissa Vitoria Cardoso Cusielo, 60 

assistente em administração, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pela presidente da 61 

reunião, após aprovação pelo Colegiado, em virtude do isolamento social referente à epidemia do 62 

Coronavírus-19. 63 

 

 

 

Lígia Maria Mendonça Vieira  __________________________________________ 

 

 

 

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo  __________________________________________ 
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ANEXO UM 
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ANEXO DOIS 
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ANEXO TRÊS 
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