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A t a  d a  2 3 ª  R e u n i ã o  O r d i n á r i a  d o  C o l e g i a d o  d o  

M e s t r a d o  P r o f i s s i o n a l  e m  Q u í m i c a  e m  R e d e  N a c i o n a l  

 

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e três minutos, de 1 

forma virtual através de videoconferência via Google Meet, foi realizada a Vigésima Terceira Reunião 2 

Ordinária do Colegiado do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional. Estiveram presentes 3 

os membros do Colegiado: Alessandra Rodrigues Rufino, Andréa Aparecida Ribeiro Alves, Beatriz 4 

Crittelli Amado, Danielle da Costa Rubim Messeder dos Santos, Leandro Ferreira Pedrosa, Leandro 5 

Maranghetti Lourenço, Lígia Maria Mendonça Vieira, Paula Trebilcock Moreira (discente suplente), 6 

Renata Luz Martins e Thiago Simonato Mozer. Estiveram ausentes com justificativa os membros do 7 

Colegiado: Carolina Mendes de Albuquerque dos Santos Costa (discente titular), Elivelton Alves 8 

Ferreira e Mauro Celso Ribeiro. Estiveram presentes os membros da comunidade: Bianca Pereira da 9 

Silva Souza, Cynthia Martinelli, Janaina do Nascimento, Mariana Leite Cavalcanti de Souza, Natany 10 

Dayani de Souza Assai, Roosevelt Dias de Morais e Sumara Perpétua de Oliveira Melo. A reunião foi 11 

presidida pela Professora Lígia Maria Mendonça Vieira, Coordenadora Local do Mestrado Profissional 12 

em Química em Rede Nacional, com a seguinte Pauta: item um) Aprovação e assinatura da ata 13 

anterior; item dois) Solicitação de prorrogação excepcional do aluno Fernando Renato Vicente 14 

Ferreira; item três) Solicitação de credenciamento da professora Natany Dayani de Souza Assai; item 15 

quatro) Espaço / Sala para o PROFQUI; item cinco) Situação da aluna Janaína do Nascimento; item 16 

seis) Indicação de discentes para a seleção dos representantes discentes no Comitê Gestor; item 17 

sete) Palavra livre. A presidente da reunião iniciou com o item um da pauta, apresentando a Ata da 18 

Vigésima Segunda Reunião Ordinária do Colegiado. A ata foi enviada anteriormente via e-mail aos 19 

membros para leitura e correção. Aberta a discussão, a ata foi colocada em votação. O Colegiado 20 

aprovou por unanimidade. No item dois, foi discutida a solicitação de prorrogação excepcional do 21 

aluno Fernando Renato Vicente Ferreira. O orientador, prof. Leandro Maranghetti, explicou que o 22 

aluno não conseguiu cumprir os prazos e concluir a dissertação por motivos pessoais. Assim, solicita 23 

mais três meses para o aluno terminar a dissertação. Aberta a discussão, a solicitação de prorrogação 24 

foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item três, foi discutida a 25 

solicitação de credenciamento da professora Natany Dayani de Souza Assai. A documentação de 26 

solicitação de credenciamento foi enviada anteriormente via e-mail aos membros para leitura. A 27 

professora Natany estava presente. Ela se apresentou e disse que ingressou na UFF em janeiro desse 28 

ano e gostaria de participar do Programa PROFQUI. Aberta a discussão, foi informado que 29 

primeiramente ocorre uma aprovação local. Depois a documentação de credenciamento é enviada 30 

para a Coordenação Nacional para a aprovação e homologação final. Aberta a votação, a solicitação 31 

de credenciamento foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade.  No item quatro 32 

da pauta, foi apresentada a solicitação de espaço ou sala para o PROFQUI. A secretária Larissa 33 

informou que recebeu muito material para o PROFQUI, dentre vidrarias e reagentes, e que precisa de 34 

um espaço para armazenar o material pois na sala da secretaria de pós-graduação não tem espaço. 35 
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Aberta a discussão, a professora Lígia informou que agora o PROFQUI precisa de um espaço, tanto 36 

para armazenar os materiais recebidos quanto para os alunos estudarem e desenvolverem seus 37 

projetos e abriu o assunto para discussão. Sobre um armário para guardar o material, foi informado 38 

que a verba recebida pelo programa é apenas para aquisição de material de custeio, não podendo ser 39 

utilizada para compra de armários. A secretaria irá verificar se o almoxarifado do ICEx possui algum 40 

armário para ser usado pelo programa. Irá verificar também se a verba das inscrições do PROFQUI 41 

poderá ser usada para a compra de um armário. Sobre uma sala para o programa, a professora 42 

Andréa comentou que na discussão anterior, foi levantada a possibilidade de uso do Laboratório de 43 

Ensino do Departamento de Química do ICEx para as atividades do PROFQUI. Ela informou que o 44 

Laboratório de Ensino do VQI é muito utilizado pela graduação de licenciatura em Química e pelos 45 

alunos do PIBID durante a semana para aulas e pesquisa. Nesse laboratório os armários já estão 46 

todos ocupados. O professor Leandro Pedrosa comentou que o fim do Laboratório de Ensino é o 47 

mesmo do PROFQUI e que ele pode ser utilizado pelo programa. Comentou ainda que pode haver 48 

intercâmbio entre os alunos de graduação e os alunos do mestrado, melhorando o aprendizado de 49 

ambos e incentivando mais a pesquisa em ensino. Ele comentou ainda que o uso pelo PROFQUI pode 50 

ser agendado com antecedência, fora dos horários de aula da graduação, como aos sábados, por 51 

exemplo. Após discussão, foi feita uma proposta de solicitar ao Departamento de Química a 52 

possibilidade de uso do Laboratório de Ensino pelo programa PROFQUI para guardar materiais e fazer 53 

as atividades do programa de forma agendada. Aberta a votação, a proposta foi aprovada por 54 

unanimidade. No item cinco, foi discutida Situação da aluna Janaína do Nascimento. Foi informado 55 

que o professor Leandro Pedrosa abdicou da orientação da aluna Janaína tendo em vista o não 56 

cumprimento das atividades e prazos acordados. A aluna Janaína estava presente e comentou das 57 

dificuldades pessoais pelas quais está passando, pedindo mais uma chance para terminar o mestrado. 58 

A professora Andréa se voluntariou para orientar a aluna e as duas concordaram. Foi informado que 59 

a aluna está em sua prorrogação final e que não há mais prazo para a defesa, que deve ocorrer até o 60 

dia trinta e um de agosto do ano corrente. Aberta a votação para a nova orientação na aluna Janaína, 61 

o Colegiado aprovou por unanimidade. No item seis da pauta, foi discutida a indicação de discentes 62 

para a seleção dos representantes discentes no Comitê Gestor; A coordenação Nacional está 63 

solicitando a todos os Polos do PROFQUI a indicação de dois discentes, um titular e um suplente, para 64 

a seleção de representantes discentes no Comitê Gestor. A Secretaria enviou e-mail aos discentes do 65 

PROFQUI-UFF para saber se alguém gostaria de participar. A representante discente, Paula 66 

Trebilcock, informou que entrou em contato com os discentes e que ninguém quis se candidatar ou 67 

indicar um colega para participar da seleção. Dessa forma, o PROFQUI-UFF não indicará nenhum 68 

discente para a seleção dos representantes discentes no Comitê Gestor. No item sete da pauta, 69 

Palavra Livre, a professora Lígia informou que o professor Alceu ainda não entrou em contato com 70 

ela para confirmar ou não a solicitação de descredenciamento dele. Ela ainda está aguardando uma 71 

resposta dele. A professora Lígia vai entrar em contato com ele novamente. Sobre o Projeto de 72 

Pesquisa, até o momento só a professora Andréa preencheu o formulário do projeto de pesquisa. 73 
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Lembrou a todos que o projeto é para todos os docentes e seria adequado todos ajudarem a 74 

escrever. A presidente da reunião informou ainda que a Coordenação Nacional marcou a próxima 75 

prova do Exame Nacional de Qualificação – ENQ. O exame é obrigatório e será realizado de forma 76 

virtual, no dia 29 de agosto, às dez horas, na plataforma AVA da UFRJ. Como nada mais houve a 77 

tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas e dezessete minutos e eu, Larissa Vitoria Cardoso 78 

Cusielo, assistente em administração, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pela 79 

presidente da reunião, após aprovação pelo Colegiado, em virtude do isolamento social referente à 80 

epidemia do Coronavírus-19. 81 

 

Lígia Maria Mendonça Vieira  

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo  
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