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A t a  d a  2 5 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 seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e oito minutos, 1 

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

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, Leandro Maranghetti Lourenço, Lígia Maria Mendonça Vieira, Natany Dayani de 5 

Souza Assai, Paula Trebilcock Moreira (discente), Renata Luz Martins e Thiago Simonato Mozer. 6 

Estiveram ausentes com justificativa os membros do Colegiado: Beatriz Crittelli Amado, Danielle 7 

da Costa Rubim Messeder dos Santos, Elivelton Alves Ferreira, Leandro Ferreira Pedrosa, Mauro 8 

Celso Ribeiro e Carolina Mendes de Albuquerque dos Santos Costa (discente). Estiveram presentes 9 

os membros da comunidade: Roosevelt Dias de Morais 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) Exame de Idioma 2021; item três) Solicitação de 13 

trancamento de matrícula da aluna Carolina Mendes de Albuquerque dos Santos Costa; item 14 

quatro) Solicitação de coorientação para o aluno Rodrigo Lopes Benevenuto; item cinco) 15 

Discussão sobre a criação da Disciplina “Projeto de Dissertação”; e item seis) Palavra livre. A 16 

presidente da reunião iniciou com o item um da pauta, apresentando a Ata da Vigésima Quarta 17 

Reunião Ordinária do Colegiado. O referido documento foi enviado com antecedência via e-mail 18 

aos membros para leitura e correção. Aberta a discussão, nenhum dos membros presentes fez 19 

comentários. Após a discussão, a aprovação da ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou 20 

por unanimidade. No item dois da pauta foi discutido o Exame de Idioma de dois mil e vinte e um.  21 

Aberta a discussão, foi informada a necessidade de aplicação do exame de idiomas para a turma 22 

de dois mil e vinte ainda neste ano. O professor Thiago, membro da comissão do ano passado, 23 

informou que o exame do ano passado não foi aplicado para a turma de dois mil e vinte devido à 24 

possibilidade de retorno presencial neste ano para a aplicação do exame de idioma de forma 25 

presencial. Tendo em vista que ainda não há previsão de retorno presencial, o exame deverá ser 26 

aplicado de forma remota. O professor Thiago informou que a mesma comissão do ano passado 27 

pode aplicar e exame de idiomas este ano, que era composta pelos docentes Elivelton Alves 28 

Ferreira, Mauro Celso Ribeiro e Thiago Simonato Mozer. Informou ainda que irá enviar as regras 29 

revisadas para o exame de idioma. Após a discussão, a indicação dos membros para a comissão do 30 

exame de idioma foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item três da 31 

pauta foi discutida a solicitação de trancamento de matrícula da aluna Carolina Mendes de 32 

Albuquerque dos Santos Costa. A referida aluna ficou internada em hospital por longo período e 33 

agora está em casa para se recuperar. Ela precisa de muita reabilitação e solicitou o trancamento 34 

para priorizar a sua recuperação. Aberta a discussão, a professora Andrea, orientadora da aluna, 35 

indagou sobre o prazo para defesa. A secretaria informou que o Colegiado é soberano para dar 36 
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mais prazo para a aluna concluir o curso, tendo em vista a gravidade da enfermidade. Após a 37 

discussão, a solicitação de trancamento de matrícula da aluna Carolina foi colocada em votação. O 38 

Colegiado aprovou por unanimidade. No item quatro da pauta foi discutida a solicitação de 39 

coorientação para o aluno Rodrigo Lopes Benevenuto. Aberta a discussão, a orientadora, 40 

professora Renata, informou que convidou a professora Beatriz Crittelli para coorientar o trabalho 41 

do aluno Rodrigo e que ela poderá contribuir com as discussões na dissertação dentro da temática 42 

indicando materiais de apoio para o aluno estudar e acompanhando o desenvolvimento da 43 

pesquisa. Após a discussão, a solicitação de coorientação foi colocada em votação. O Colegiado 44 

aprovou por unanimidade. No item cinco da pauta foi discutida a criação da Disciplina “Projeto de 45 

Dissertação”. A professora Lígia iniciou comentando que para a turma de dois mil e vinte, a 46 

apresentação do projeto de dissertação continuará na disciplina “Seminário Web 4”, com os 47 

alunos apresentando seus trabalhos para uma banca interna. A partir da próxima turma ficaria 48 

valendo a nova disciplina, como dito nas discussões anteriores. Em seguida, a secretária Larissa 49 

mostrou um modelo de formulário de criação de disciplina e explicou duas situações 50 

administrativas.  A primeira situação é sobre manter essa apresentação dos alunos na disciplina 51 

“Seminário Web 4”. Nesse caso, não haveria alteração no currículo do curso, tendo em vista que a 52 

ementa das disciplinas “Seminários Web 1, 2 ,3 e 4” englobam qualquer tipo de apresentação e 53 

estão dentro do escopo do curso. A segunda situação é criar uma nova disciplina específica para o 54 

“Projeto de Dissertação”. Nesse caso é necessário criar uma nova disciplina, aprová-la nos 55 

Colegiados do Departamento e do Instituto, abrir processo de alteração de currículo e enviar para 56 

a PROPPI e para o CEPEX deliberar e aprovar. Esse trâmite administrativo é longo e sem previsão 57 

no momento, devido a pandemia. O curso só pode ministrar a disciplina nova após a publicação da 58 

alteração do currículo. Após essas explicações, alguns membros comentaram serem a favor de 59 

manter a apresentação dos alunos na disciplina “Seminário Web 4”, que está funcionando bem e 60 

teve feedback muito positivo dos alunos. Apenas acrescentariam a necessidade da dissertação 61 

estar em escrita avançada e que a apresentação seja com nota, para estimular os alunos a 62 

escreverem e desenvolverem a dissertação dentro do prazo do curso. Além disso, a banca poderia 63 

orientar melhor o aluno e ajudá-lo a aprimorar a dissertação antes da defesa oficial.  A professora 64 

Andrea sugeriu chamar um professor convidado para participar da banca nessa apresentação do 65 

aluno, enriquecendo mais o aprendizado. Após a discussão, foram feitas duas propostas. A 66 

Proposta Um é sobre manter essa apresentação dos alunos na disciplina “Seminário Web 4”. A 67 

Proposta Dois é criar uma nova disciplina específica para o “Projeto de Dissertação”. Após a 68 

discussão, foram colocadas em votação as propostas um e dois. A Proposta Um foi aprovada por 69 

unanimidade. No item seis da pauta, Palavra Livre, a secretária Larissa apresentou a planilha com 70 

a distribuição de disciplinas e carga horária entre os docentes. Com o credenciamento e 71 

descredenciamento de docentes, é necessário fazer um ajuste na planilha. Aberta a discussão, os 72 

docentes presentes indicaram quais disciplinas eles gostariam de ministrar. Ao mesmo tempo, os 73 

ajustes foram feitos na planilha. Ao final, a carga horária de todos os docentes ficou ajustada. A 74 

nova planilha será enviada a todos para confirmação. Em seguida, a professora Lígia comentou 75 

que a Coordenação Nacional precisa de um docente de cada Polo para resolver as questões da 76 

próxima prova de seleção para dar sugestões e fazer críticas. A professora Lígia indicou o professor 77 

Mauro Celso Ribeiro e ele concordou em conversa anterior à reunião. Durante a reunião o 78 

professor Leandro Maranghetti Lourenço se disponibilizou caso seja necessário. Logo após, a 79 
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secretaria solicitou para a representante discente Paula Trebilcock Moreira verificar com os outros 80 

alunos algum voluntário para ser representante junto com ela, tendo em vista o afastamento da 81 

aluna Carolina Mendes de Albuquerque dos Santos Costa. A aluna Paula informou que vai verificar 82 

com os alunos. Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezoito horas e eu, 83 

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo, assistente em administração, lavrei a presente Ata que será 84 

assinada por mim e pela presidente da reunião, após aprovação pelo Colegiado, em virtude do 85 

isolamento social referente à epidemia do Coronavírus-19. 86 

 
 
 
Lígia Maria Mendonça Vieira    _________________________________________ 

 
 
 
Larissa Vitoria Cardoso Cusielo   __________________________________ 
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