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A t a  d a  2 9 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 vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas, de forma 1 

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

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

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

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

Pedrosa, Leandro Maranghetti Lourenço, Lígia Maria Mendonça Vieira, Mauro Celso Ribeiro, 6 

Natany Dayani de Souza Assai, Renata Luz Martins e Thiago Simonato Mozer. Estiveram ausentes 7 

com justificativa os membros do Colegiado: Beatriz Crittelli Amado, Paula Trebilcock Moreira 8 

(discente titular) e Sumara Perpétua de Oliveira Melo (discente suplente). Estiveram presentes os 9 

membros da comunidade: Carolina Mendes de Albuquerque dos Santos Costa e Mariana Leite 10 

Cavalcanti de Souza. A reunião foi presidida pela Professora Lígia Maria Mendonça Vieira, 11 

Coordenadora Local do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, com a seguinte 12 

Pauta: item um) Aprovação e assinatura da ata anterior; item dois) Dia e horário para as reuniões 13 

do colegiado do próximo semestre; item três) Calendário Letivo 2022; item quatro) Palavra livre. A 14 

presidente da reunião iniciou com o item um da pauta, apresentando a ata anterior. O referido 15 

documento foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para leitura e correção. Aberta 16 

a discussão, os membros presentes discutiram sobre o item. Após a discussão, a referida ata foi 17 

colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item dois da pauta foi discutido 18 

o novo dia e horário para as reuniões do Colegiado no próximo semestre. Aberta a discussão, os 19 

membros presentes discutiram que o calendário de aulas da graduação ainda não foi definido e 20 

isso impossibilita verificar o melhor horário para as reuniões. Dessa forma, foi sugerido aguardar a 21 

distribuição de carga horária da graduação e fazer o novo levantamento no final de março. Após a 22 

discussão, a sugestão foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item 23 

três da pauta foi discutido o Calendário Letivo de 2022. Aberta a discussão, foi apresentado o 24 

calendário atual da graduação e foram elencados os docentes que ministrarão aula nos próximos 25 

semestres letivos. Os docentes que ministrarão aulas no primeiro semestre solicitaram o início do 26 

semestre no dia 11/03 com fim no dia 08/07. Os docentes que ministrarão aulas no segundo 27 

semestre solicitaram o início do semestre no dia 26/08 com fim no dia 15/12. Dessa forma, os 28 

docentes poderão realizar as atividades da graduação e da pós-graduação de forma eficaz e 29 

garantir o período de descanso adequado entre os semestres. Após a discussão, as datas do 30 

Calendário Letivo de 2022 foram colocadas em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. 31 

No último item da pauta, Palavra Livre, foi informado que foram aprovados três candidatos no 32 

processo seletivo e que a matrícula será final de fevereiro. A profa. Andrea comentou que 33 

participou de uma banca da disciplina Seminário Web 4 na UFRJ e compartilhou a experiência 34 
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dela. Ela recebeu a dissertação para leitura, houve uma apresentação simulando a defesa e os 35 

membros fizeram as suas considerações. Não houve lançamento de nota, que será feita pelo 36 

docente da disciplina. Ela achou muito proveitosa a experiência e acredita que fazer o mesmo na 37 

nossa disciplina será muito bom. A profa. Renata comentou que no nosso Polo já tem a 38 

apresentação da dissertação, mas sem a apresentação da dissertação. A exigência da dissertação 39 

será para a turma de 2022. Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às treze horas 40 

e quarenta e oito minutos horas e eu, Larissa Vitoria Cardoso Cusielo, assistente em 41 

administração, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pela presidente da reunião, após 42 

aprovação pelo Colegiado, em virtude do trabalho remoto. 43 

 
 
 
Lígia Maria Mendonça Vieira    _________________________________________ 

 
 
 
Larissa Vitoria Cardoso Cusielo   __________________________________ 
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