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Aos cinco dias do mês de novembro 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, Danielle da Costa Rubim Messeder dos Santos, Leandro Ferreira Pedrosa, Leandro
Maranghetti Lourenço, Lígia Maria Mendonça Vieira, Mauro Celso Ribeiro, Natany Dayani de
Souza Assai, Paula Trebilcock Moreira (discente titular) e Thiago Simonato Mozer. Estiveram
ausentes com justificativa os membros do Colegiado: Beatriz Crittelli Amado, Elivelton Alves
Ferreira, Renata Luz Martins, Sumara Perpétua de Oliveira Melo (discente suplente). 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) Proposta: solicitação de Currículo Lattes atualizado como
requisito obrigatório para solicitação de diploma; item três) Solicitação de alteração do horário
das reuniões ordinárias do Colegiado; item quatro) Fim da vigência do TED 6985 - Verba da
CAPES; e item cinco) 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 proposta de
solicitação de Currículo Lattes atualizado como requisito obrigatório para solicitação de diploma. A
secretária Larissa informou que os alunos não estão atualizando o Currículo Lattes depois de se
formarem no curso. Essa atualização é requisito obrigatório solicitado pela CAPES e pela
Coordenação Nacional e influencia na qualificação do programa. Dessa forma, está solicitando
colocar como obrigatória a apresentação do Currículo Lattes atualizado como um dos requisitos
para solicitar o diploma. Aberta a discussão, os membros presentes discutiram sobre o item. Após
a discussão, a aprovação da solicitação foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por
unanimidade. No item três da pauta foi discutida a solicitação de alteração do horário das
reuniões ordinárias do Colegiado. O professor Leandro Maranghetti solicitou a troca do horário
das reuniões neste semestre tendo em vista que está ministrando aulas na graduação durante o
horário das reuniões. Ele sugeriu mudar a reunião para às dezoito horas. Aberta a discussão, os
membros presentes discutiram sobre o item. Foi informado que os horários das aulas da
graduação levam em consideração os docentes que estão ministrando aulas no semestre do
PROFQUI e distribuem a carga horária da graduação da melhor maneira possível. Foi feita a
proposta de verificar o horário das aulas da graduação no início de cada semestre para marcar o
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horário das reuniões do PROFQUI. Para este semestre, será enviado um Doodle aos docentes para
preenchimento e verificação do melhor horário para todos. No item quatro da pauta foi discutido
o fim da vigência do TED 6985 - Verba da CAPES. Foi informado que a verba descentralizada da
CAPES que o PROFQUI recebe, denominado TED 6985, teve início de vigência em 2018 e seu fim
será em 31 de dezembro de 2021. Tendo em vista o fim da vigência e a prestação de contas, é
necessário decidir se o TED 6985 será encerrado ou renovado por mais um ano. Aberta a
discussão, os membros presentes discutiram sobre o item. Após a discussão, foi colocada em
votação a renovação ou o encerramento do TED 6985. O Colegiado aprovou por unanimidade a
renovação do TED 6985. A professora Lígia informou que a Coordenação irá elaborar o Plano de
Trabalho para ser apresentado e discutido no Colegiado o mais breve possível numa reunião
extraordinária. No item cinco da pauta, Palavra Livre, a professora Lígia informou que a aluna
Carolina está com a recuperação avançada e solicitou continuar o semestre, cancelando o
trancamento da matrícula. A Coordenação autorizou e entrou em contato com os docentes das
disciplinas para a aluna realizar os trabalhos atrasados e receber as notas perdidas. Ela ainda fez o
Exame Nacional de Qualificação e o Exame de Idiomas e foi aprovada em ambos. Sobre o Exame
Nacional de Qualificação, todos os alunos da UFF passaram no exame. Sobre o Exame de Idiomas,
todos os alunos passaram. Foi informado que o Polo da UFF teve treze inscritos para o Processo
Seletivo do PROFQUI 2022. Houve uma baixa procura geral em todos os polos, mas ainda foi um
quantitativo adequado de inscrições. Sobre a situação do aluno Fernando, o Colegiado perguntou
a respeito do desenvolvimento da dissertação. Foi informado que o aluno não tem retornado os emails da coordenação nem do orientador. O Colegiado se mostrou preocupado com o atraso da
dissertação e o sumiço do aluno. A Secretaria vai continuar a entrar em contato para saber a
evolução da dissertação do aluno. 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 de COVID-Dezenove.

Lígia Maria Mendonça Vieira

_________________________________________

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo

__________________________________
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