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A t a  d a  2 4 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 nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e quinze 1 

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

Quarta Reunião Ordinária do Colegiado do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional. 3 

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

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

Maranghetti Lourenço, Lígia Maria Mendonça Vieira, Mauro Celso Ribeiro, Paula Trebilcock 6 

Moreira (discente suplente), Renata Luz Martins e Thiago Simonato Mozer. Estiveram ausentes 7 

com justificativa os membros do Colegiado: Beatriz Crittelli Amado, Carolina Mendes de 8 

Albuquerque dos Santos Costa (discente titular) e Leandro Ferreira Pedrosa. Estiveram presentes 9 

os membros da comunidade: Bianca Pereira da Silva Souza e Sumara Perpétua de Oliveira Melo. A 10 

reunião foi presidida pela Professora Lígia Maria Mendonça Vieira, Coordenadora Local do 11 

Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, com a seguinte Pauta: item um) Aprovação 12 

e assinatura da ata anterior; item dois) Solicitação de banca examinadora da aluna Janaína do 13 

Nascimento; item três) Definição das datas e disciplinas do próximo semestre letivo; item quatro) 14 

Descredenciamento do Alceu Junior Paz da Silva; item cinco) Palavra livre. A presidente da reunião 15 

iniciou com o item um da pauta, apresentando a Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária do 16 

Colegiado. A ata foi enviada anteriormente via e-mail aos membros para leitura. Aberta a 17 

discussão, a ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item dois foi 18 

discutida a solicitação de banca examinadora da aluna Janaína do Nascimento. A solicitação foi 19 

apresentada pela professora-orientadora Andréa Aparecida Ribeiro Alves, intitulada “O uso da 20 

sequência didática com o jogo ‘Adivinhando a Molécula’ para o ensino de funções oxigenadas e 21 

nitrogenadas”, composta pelos seguintes professores doutores: Andréa Aparecida Ribeiro Alves 22 

(UFF - Orientador); Robson Macedo Novais (UFABC - Membro externo); Lígia Maria Mendonça 23 

Vieira (UFF - Membro interno); Elisabete dos Santos Barbosa (IFRJ - Suplente externo) e Alessandra 24 

Rodrigues Rufino (UFF - Suplente interno), a ser defendida na data provável de trinta e um de 25 

agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas. Aberta a discussão, a solicitação de 26 

banca examinadora foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item três 27 

foi discutida a definição das datas e disciplinas do próximo semestre letivo. Aberta a discussão, 28 

primeiramente foram verificados os feriados do segundo semestre deste ano. Em seguida, foram 29 

definidas as datas de início e término do semestre. O semestre iniciará no dia seis de agosto e 30 

terminará no dia três de dezembro do ano corrente. Aberta a votação, as datas foram aprovadas 31 

por unanimidade pelo Colegiado. Em seguida foram discutidas as disciplinas do próximo semestre. 32 

A disciplina “Química Três” será ministrada pelos professores Alessandra Rodrigues Rufino, Mauro 33 

Celso Ribeiro e Thiago Simonato Mozer. Os professores Alessandra e Mauro irão usar o período da 34 

manhã e o professor Thiago usará o período da tarde. A disciplina “Seminário Web Três” será 35 
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ministrada pelo professor Thiago Simonato Mozer. Aberta a discussão, as disciplinas foram 36 

colocadas em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item quatro da pauta, foi 37 

discutida a solicitação de descredenciamento do Alceu Júnior Paz da Silva. Após conversa com o 38 

professor Alceu para reconsiderar o descredenciamento, ele reiterou o pedido e solicitou o 39 

descredenciamento. Aberta a discussão, o pedido de descredenciamento foi colocado em votação. 40 

O Colegiado aprovou por nove votos a favor e uma abstenção. No item cinco da pauta, Palavra 41 

Livre, a professora Andrea comentou sobre a redistribuição da carga horária dos docentes entre as 42 

disciplinas, tendo em vista os descredenciamentos e credenciamentos no corpo docente. Ficou 43 

acordado da secretaria enviar a listagem por e-mail para adequação. A professora Renata lembrou 44 

da necessidade da aplicação do exame de idioma para a turma de dois mil e vinte. A professora 45 

Lígia comentou para deixar o exame de idiomas para depois do Exame Nacional de Qualificação 46 

para não sobrecarregar os alunos. Ficou acordado de discutir esse assunto na próxima reunião. 47 

Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e quarenta minutos e 48 

eu, Larissa Vitoria Cardoso Cusielo, assistente em administração, lavrei a presente Ata que será 49 

assinada por mim e pela presidente da reunião, após aprovação pelo Colegiado, em virtude do 50 

isolamento social referente à epidemia do Coronavírus-19. 51 

 

Lígia Maria Mendonça Vieira  

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo  
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