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Ata da 22ª Reunião Ordinária do Colegiado do
Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional
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Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e três minutos,
de forma virtual através de videoconferência via Google Meet, foi realizada a Vigésima Segunda
Reunião Ordinária do Colegiado do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional.
Estiveram presentes os membros do Colegiado: Alessandra Rodrigues Rufino, Andréa Aparecida
Ribeiro Alves, Carolina Mendes de Albuquerque dos Santos Costa (discente titular), Danielle da
Costa Rubim Messeder dos Santos, Leandro Ferreira Pedrosa, Lígia Maria Mendonça Vieira,
Mauro Celso Ribeiro, Paula Trebilcock Moreira (discente suplente), Renata Luz Martins e Thiago
Simonato Mozer. Estiveram ausentes com justificativa os membros do Colegiado: Beatriz Crittelli
Amado, Elivelton Alves Ferreira e Leandro Maranghetti Lourenço. Estiveram presentes os
membros da comunidade: Bianca Pereira da Silva Souza, Mariana Leite Cavalcanti de Souza e
Sumara Perpétua de Oliveira Melo. A reunião foi presidida pela Professora Lígia Maria Mendonça
Vieira, Coordenadora Local do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, com a
seguinte Pauta: item um) Aprovação e assinatura da ata anterior; item dois) Solicitação de
orientação dos alunos Mariana Leite Cavalcanti de Souza, Patrícia Martins da Silva e Roosevelt Dias
de Moraes; item três) Elaboração de um projeto de pesquisa do PROFQUI/UFF; e item quatro)
Palavra livre. A presidente da reunião iniciou com o item um da pauta, apresentando a Ata da
Vigésima Primeira Reunião Ordinária do Colegiado. A ata foi enviada anteriormente via e-mail aos
membros para leitura. Aberta a discussão, a ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por
unanimidade. No item dois, foi discutida solicitação de orientação dos alunos Mariana Leite
Cavalcanti de Souza, Patrícia Martins da Silva e Roosevelt Dias de Moraes. Os termos de
orientação foram enviados anteriormente via e-mail aos membros para leitura. A aluna Mariana
solicita orientação com a professora Beatriz Crittelli Amado. A aluna Patrícia Martins da Silva
solicita orientação com o professor Leandro Ferreira Pedrosa. O aluno Roosevelt solicita
orientação com a professora Lígia Maria Mendonça Vieira. Aberta a discussão, as solicitações de
orientação foram colocadas em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item três, foi
discutida a elaboração de um projeto de pesquisa do PROFQUI/UFF. Esse é um pedido da
Coordenação Nacional para que cada polo tenha um projeto de pesquisa para associar as
dissertações dos alunos. É um dos itens de avaliação da Plataforma Sucupira. Não é obrigatório,
mas melhora muito a avaliação do Programa PROFQUI. A UFRJ possui um projeto de pesquisa que
engloba todas as linhas de pesquisa para associar às dissertações daquele polo. Então, foi sugerida
a elaboração de um projeto de pesquisa em ensino de química em grupo, englobando todas as
linhas de pesquisa e todos os docentes. Foi informado também que é possível um docente
elaborar um projeto de pesquisa individual, caso seja de seu interesse. O projeto de pesquisa deve
ser elaborado e submetido aos órgãos superiores da UFF para homologação antes de serem
inseridos na Plataforma Sucupira. Aberta a discussão, os presentes discutiram a melhor forma de
Ata da 22ª Reunião Ordinária do Colegiado do PROFQUI-UFF.
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elaborar o projeto. Aberta a votação, ficou decido por unanimidade a criação de um documento
compartilhado no Google Docs para edição por todos. Assim, será criado um projeto amplo, com
todos os docentes e todas as linhas de pesquisa. No item quatro da pauta, Palavra Livre, a
professora Lígia informou que não haverá reunião em maio. Assim, a próxima reunião será em
junho. Ela informou ainda que conversou com o professor Alceu a respeito de seu
descredenciamento. Ele disse que vai rever e reconsiderar o pedido e depois retornar à professora
Lígia. Sobre a criação do “projeto de dissertação”, que será a apresentação da dissertação para
uma banca interna da UFF, foi iniciada a discussão na reunião passada e uma das propostas é que
a apresentação da turma de 2020 será dentro de “Seminário Web Quatro” e posteriormente, para
as próximas turmas, de forma independente das disciplinas. Precisamos finalizar a discussão desse
tópico na próxima reunião. Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete
horas e trinta e três minutos e eu, Larissa Vitoria Cardoso Cusielo, assistente em administração,
lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pela presidente da reunião, após aprovação
pelo Colegiado, em virtude do isolamento social referente à epidemia do Coronavírus-19.

Lígia Maria Mendonça Vieira

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo
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