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Ata da 26ª Reunião Ordinária do Colegiado do
Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional
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Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, de forma
virtual através de videoconferência via Google Meet, foi realizada a Vigésima Sexta 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, Beatriz Crittelli Amado, Elivelton Alves Ferreira, Leandro Ferreira Pedrosa, Leandro
Maranghetti Lourenço, Lígia Maria Mendonça Vieira, Mauro Celso Ribeiro, Natany Dayani de
Souza Assai, Paula Trebilcock Moreira (discente)e Renata Luz Martins. Estiveram ausentes com
justificativa os membros do Colegiado: Carolina Mendes de Albuquerque dos Santos Costa
(discente), Danielle da Costa Rubim Messeder dos Santos, Thiago Simonato Mozer. Estiveram
presentes os membros da comunidade: Bianca Pereira da Silva Souza, Fernando Renato Vicente
Ferreira 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
prorrogação extraordinária do aluno Fernando Renato Vicente Ferreira; item três) Chamada
PROPPI para Prêmios UFF de Excelência 2021; e item quatro) Palavra livre. A presidente da
reunião iniciou com o item um da pauta, apresentando a Ata da Vigésima Quinta Reunião
Ordinária do Colegiado. O referido documento foi enviado com antecedência via e-mail aos
membros para leitura e correção. Aberta a discussão, os membros presentes discutiram sobre o
item. Após a discussão, a aprovação da ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por
unanimidade. No item dois da pauta foi discutida a solicitação de prorrogação extraordinária do
aluno Fernando Renato Vicente Ferreira. Aberta a discussão, os membros presentes discutiram
sobre o item. Foi informado que o referido aluno é bolsista, já solicitou doze meses de
prorrogação e que o prazo se encerrou em trinta e um de agosto. O aluno estava presente e
relatou os problemas pelos quais passou e solicitou ao Colegiado mais uma chance para defender
a dissertação. Foi discutida a importância dos alunos bolsistas terminarem o mestrado e da
responsabilidade e compromisso que eles devem ter com o curso. Após a discussão, a aprovação
da solicitação de prorrogação extraordinária foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por
maioria dos votos e duas abstenções. No item três da pauta foi discutida a Chamada PROPPI para
Prêmios UFF de Excelência Dois Mil e Vinte e Um. Este prêmio é concedido anualmente ao melhor
trabalho dentro de cada categoria, defendido no ano anterior (dois mil de vinte). O objetivo da
premiação é reconhecer os trabalhos de destaque em cada categoria e estimular a busca pela
excelência. Serão premiados o autor e o respectivo orientador da dissertação. Cada curso pode
indicar um trabalho defendido. Recentemente, a PROPPI incluiu as dissertações de mestrados
profissionais para participar. Aberta a discussão, os membros presentes discutiram sobre a
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premiação. Foi informado que o PROFQUI possui três dissertações que podem concorrer ao
prêmio e que deve ser escolhida uma delas para participar. Foi informado que o aluno deve
mostrar interesse em participar e deve assinar uma autorização de participação além dos
documentos solicitados no edital. Após a discussão, ficou acordado que a secretaria enviará um email aos alunos aptos a participarem para verificar se eles gostariam de participar da seleção.
Tendo em vista que esse ano temos apenas três dissertações aptas, é possível o próprio Colegiado
fazer a indicação da dissertação. Aberta a votação, o Colegiado aprovou por unanimidade. No item
quatro da pauta, Palavra Livre, a secretária Larissa perguntou à representante discente presente,
Paula Trebilcock Moreira, se ela conversou com a turma sobre um substituto para a aluna
Carolina, que está em afastamento por motivos de saúde. A Paula respondeu que a aluna Sumara
Perpétua de Oliveira Melo será a nova representante discente suplente. Em seguida, a professora
Lígia falou sobre a Autorização do Conselho de Ética na Plataforma Brasil, tendo em vista os tipos
de trabalho desenvolvidos no PROFQUI. A Coordenação Nacional do PROFQUI informou que não é
obrigatório esse registro da dissertação na Plataforma Brasil para a defesa de dissertação. Se o
aluno quiser fazer, ele pode fazer. Foi informado que essa aprovação na Plataforma Brasil pode
demorar muitos meses e que a recomendação ao escrever a dissertação é não mencionar nome
nem fala de alunos, assim como não utilizar imagens dos alunos. Sugere-se fazer levantamentos e
análises gerais e anônimas para evitar exposição dos alunos do ensino fundamental e problemas
com direitos autorais. Foi informado também da indicação do aluno do PROFQUI fazer um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido junto aos alunos de suas escolas para aplicar o produto
educacional para evitar problemas futuros. Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a
reunião às dezoito horas 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 COVID-Dezenove.

Lígia Maria Mendonça Vieira

_________________________________________

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo

__________________________________
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