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Ata da 30 ª Reun i ão Ord in á r i a do Co leg iado do
Mes t rado Pro f i s s iona l em Qu ímica em Rede Nac iona l

No primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e treze minutos,1
de forma virtual através de videoconferência via Google Meet, foi realizada a Trigésima Reunião2
Ordinária do Colegiado do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional. Estiveram3
presentes os membros do Colegiado: Alessandra Rodrigues Rufino, Andréa Aparecida Ribeiro4
Alves, Leandro Maranghetti Lourenço, Lígia Maria Mendonça Vieira, Natany Dayani de Souza5
Assai, Paula Trebilcock Moreira, Renata Luz Martins, Sumara Perpétua de Oliveira Melo e Thiago6
Simonato Mozer. Estiveram ausentes com justificativa os membros do Colegiado: Beatriz Crittelli7
Amado, Danielle da Costa Rubim Messeder dos Santos, Elivelton Alves Ferreira, Leandro Ferreira8
Pedrosa e Mauro Celso Ribeiro. Estiveram presentes os seguintes membros da comunidade:9
Bianca Pereira da Silva Souza, Cynthia Martinelli e Roosevelt Dias de Morais. A reunião foi10
presidida pela Professora Lígia Maria Mendonça Vieira, Coordenadora Local do Mestrado11
Profissional em Química em Rede Nacional, com a seguinte Pauta: item um) Aprovação e12
assinatura da ata anterior; item dois) Homologação das matrículas dos candidatos aprovados na13
Seleção 2022; item três) Solicitação de coorientação para a aluna Cynthia Martinelli; item quatro)14
Situação do aluno Fernando Renato Vicente Ferreira; item cinco) Solicitação de aprovação de15
Banca Examinadora de Dissertação da aluna Carolina Mendes de Albuquerque dos Santos Costa;16
item seis) Palavra livre. A presidente da reunião iniciou com o item um da pauta, apresentando a17
ata anterior. O referido documento foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para18
leitura e correção. Aberta a discussão, os membros presentes discutiram sobre o item. Após a19
discussão, a referida ata foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item20
dois da pauta foi discutida a homologação das matrículas dos candidatos aprovados na Seleção21
2022. Aberta a discussão, foi apresentada a documentação de cada um dos candidatos aprovados,22
sendo eles Israel Firmino da Silva e Marcos Vinícios dos Reis. A documentação foi analisada e23
aprovada. Após a discussão, a matrícula dos candidatos aprovados foi colocada em votação. O24
Colegiado aprovou por unanimidade. No item três da pauta foi discutida a solicitação de25
coorientação para a aluna Cynthia Martinelli. A Carta de solicitação de coorientação foi enviada26
com antecedência via e-mail aos membros para leitura. Aberta a discussão, foi informado que a27
orientadora da aluna Cínthia, a profa. Danielle, está afastada em licença médica. Dessa forma, foi28
solicitada a coorientação da profa. Lígia para dar continuidade ao trabalho da aluna. Após a29
discussão, a solicitação de coorientação foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por30
unanimidade. No item quatro da pauta foi discutida a situação do aluno Fernando Renato Vicente31
Ferreira. Aberta a discussão, foi informado que o referido aluno teve três prorrogações de seis32
meses aprovadas pelo Colegiado para produzir e defender a sua dissertação. O orientador, prof.33
Leandro Maranghetti, informou que o aluno novamente não respondeu às tentativas de contato.34
Foi frisado que o aluno recebeu todas as oportunidades possíveis para a sua defesa e não cumpriu35
com o acordado. O artigo 48, Inciso I, do Regimento Interno do PROFQUI-UFF, diz: "O aluno terá a36
sua matrícula cancelada: I - Quando esgotar o prazo máximo fixado para a integralização do37
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curso;". Baseado neste artigo, os membros presentes votaram a favor do cancelamento da38
matrícula do referido aluno. Após a discussão, o cancelamento da matrícula do aluno Fernando39
Renato Vicente Ferreira foi colocado em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item40
cinco da pauta foi discutida a solicitação de aprovação de Banca Examinadora de Dissertação da41
aluna Carolina Mendes de Albuquerque dos Santos Costa. Aberta a discussão, foi apresentada a42
solicitação contendo os membros da banca examinadora. A solicitação de Banca Examinadora de43
Dissertação foi apresentada pela professora-orientadora Andréa Aparecida Ribeiro Alves, para a44
aluna Carolina Mendes de Albuquerque dos Santos Costa, com a dissertação intitulada “Proposta45
de sequência didática para o ensino de química orgânica visando o tema de fármacos e46
automedicação”, composta pelos seguintes professores doutores: Andréa Aparecida Ribeiro Alves47
(Orientadora); Aparecida de Fátima Andrade da Silva (Universidade Federal de Viçosa - Membro48
externo); Renata Luz Martins (Membro interno); Wallace Alves Cabral (Universidade Federal de49
São João Del Rei - suplente externo); Lígia Maria Mendonça Vieira (suplente interno), a ser50
defendida na data provável de vinte e quatro de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez51
horas. Após a discussão, a solicitação foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por52
unanimidade. No último item da pauta, Palavra Livre, a profa. Andrea comentou que o53
Laboratório Didático de Química, sala 201-C, estará disponível para o uso dos alunos PROFQUI. O54
espaço possui um computador, alguns livros e pode ser utilizado para estudo e pesquisa. A sala55
possui também um armário do PROFQUI com os materiais do programa e está disponível para uso56
pelos alunos. Em seguida, foi informado que ao CEPEX publicou a Resolução n. 778 de 16 de março57
de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para oferta de disciplinas e atividades de pesquisa dos58
cursos de pós-graduação presencial da Universidade Federal Fluminense durante o ano letivo de59
2022. Neste primeiro semestre, os cursos de pós-graduação deverão retornar com as atividades60
presenciais, e poderão possuir até 50% das atividades em forma remota, considerando o61
processo de transição planejada, gradual e segura para as atividades presenciais. Os presentes62
deram ciência na normativa e planejarão as atividades do curso conforme a resolução. Como nada63
mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às quatorze horas e eu, Larissa Vitoria Cardoso64
Cusielo, assistente em administração, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e todos os65
membros do Colegiado presentes na reunião após aprovação em reunião. Como nada mais houve66
a tratar, foi encerrada a reunião às quatorze horas e eu, Larissa Vitoria Cardoso Cusielo, assistente67
em administração, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e todos os membros do68
Colegiado presentes na reunião após aprovação em reunião.69

Lígia Maria Mendonça Vieira
Coordenadora do PROFQUI

Larissa Vitoria Cardoso Cusielo
Secretária

Alessandra Rodrigues Rufino
Docente Titular

Andréa Aparecida Ribeiro Alves
Docente Titular

---Falta Justificada---
Beatriz Crittelli Amado

Docente Titular

---Falta Justificada---
Danielle da Costa R. Messeder dos Santos

Docente Titular



Ata da 30ª Reunião Ordinária do Colegiado do PROFQUI-UFF.
Página 2 de 3

---Falta Justificada---
Elivelton Alves Ferreira

Docente Titular

---Falta Justificada---
Leandro Ferreira Pedrosa

Docente Titular

Leandro Maranghetti Lourenço
Docente Titular

---Falta Justificada---
Mauro Celso Ribeiro

Docente Titular

Natany Dayani de Souza Assai
Docente Titular

Paula Trebilcock Moreira
Discente Titular

Renata Luz Martins
Docente Titular

Sumara Perpétua de Oliveira Melo
Discente Suplente

Thiago Simonato Mozer
Docente Titular


