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Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às treze horas (Horário de Brasília) em 1 

sala virtual de reunião do Google Meet, aconteceu a Trigésima Primeira Reunião Ordinária do 2 

Colegiado do PROFQUI. Estiveram presentes na reunião os seguintes membros em ordem 3 

alfabética: Beatriz Crittelli Amado, Elivelton Alves Ferreira, Leandro Maranghetti Lourenço, Lígia 4 

Maria Mendonça Vieira, Mauro Celso Ribeiro, Natany Dayani de Souza Assai, Paula Trebilcock 5 

Moreira, Renata Luz Martins, Sumara Perpétua de Oliveira Melo e Thiago Simonato Mozer. A 6 

reunião foi presidida por Lígia Maria Mendonça Vieira, Coordenadora do PROFQUI, com a 7 

seguinte Pauta: item um) Aprovação e assinatura da ata anterior; item dois) Solicitação de 8 

Defesa Dissertação do aluno Rodrigo Lopes Benevenuto; item três) Solicitação de Defesa 9 

Dissertação da aluna Cynthia Martinelli; item quatro) Sobre a solicitação das dissertações 10 

impressas; item cinco) Propostas de conteúdos programáticos das disciplinas Química 1, Química 11 

2 e Química 3; item seis) Termo de Orientação do aluno Israel Firmino; item sete) Palavra livre. 12 

A presidente da reunião iniciou com o item um da pauta, apresentando a ata anterior. O referido 13 

documento foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para leitura e correção. Aberta 14 

a discussão, os membros presentes discutiram sobre o item. Após a discussão, a referida ata foi 15 

colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item dois da pauta foi discutida 16 

a solicitação de defesa dissertação do aluno Rodrigo Lopes Benevenuto. O referido documento 17 

foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para leitura e correção. Aberta a 18 

discussão, foi apresentada a solicitação contendo os membros da banca examinadora. A 19 

solicitação de Banca Examinadora de Dissertação foi apresentada pela professora-orientadora 20 

Renata Luz Martins, com a dissertação intitulada “Imaginando mundos invisíveis: Aprendendo a 21 

visualizar moléculas”, composta pelos seguintes professores doutores: Renata Luz Martins 22 

(ICEx/UFF - Orientadora); Paulo Roberto de Araújo Porto (IFRJ/VR - Membro Titular 23 

Externo); Alessandra Rodrigues Rufino (ICEx/UFF - Membro Titular interno); Patrícia Maria 24 

Nassar (IFRJ/VR – Membro Suplente Externo); Leandro Maranghetti Lourenço (ICEx/UFF - 25 

Membro Suplente Interno), a ser defendida na data provável de vinte e quatro de junho do ano 26 

de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas. Após a discussão, a solicitação foi colocada em 27 

votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item três da pauta foi discutido a Solicitação 28 

de Defesa Dissertação da aluna Cynthia Martinelli. O referido documento foi enviado com 29 

antecedência via e-mail aos membros para leitura e correção. Aberta a discussão, foi apresentada 30 

a solicitação contendo os membros da banca examinadora. A solicitação de Banca Examinadora 31 

de Dissertação foi apresentada pela professora coorientadora Lígia Maria Mendonça Vieira, 32 

tendo em vista que a professora orientadora Danielle da Costa Rubim Messeder dos Santos, 33 

encontra-se afastada em licença médica. A dissertação é intitulada “Jogo de cartas: mau-mau 34 

das funções orgânicas oxigenadas e hidrocarbonetos” e a banca é composta pelos seguintes 35 

professores doutores: Lígia Maria Mendonça Vieira (ICEx/UFF - Coorientadora); Abiney Lemos 36 

Cardoso (IFES - Membro Titular Externo); Beatriz Cavalheiro Crittelli (ICEx/UFF - Membro Titular 37 
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interno); Adalberto Manoel da Silva (IFC – Membro Suplente Externo); Andréa Aparecida Ribeiro 38 

Alves (ICEx/UFF - Membro Suplente Interno), a ser defendida na data provável de vinte e dois de 39 

julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas. Após a discussão, a solicitação foi 40 

colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item quatro da pauta foi 41 

discutida a solicitação das dissertações impressas. A secretária da UFF, Larissa, apresentou a 42 

todos três normas. A primeira foi a Portaria CAPES n. 013/2006, que institui a obrigatoriedade da 43 

entrega e divulgação da versão digital de teses e dissertações. A segunda foi a Norma de Serviço 44 

da UFF n. 655/2017, que instituiu a obrigatoriedade de depósito de cópia digital de teses e 45 

dissertações, entre outras, no Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense – 46 

RIUFF. E a terceira foi a Instrução Normativa PROPPI/UFF n. 01/2021, que declina 47 

temporariamente o recebimento de dissertações físicas pelas bibliotecas em virtude da 48 

pandemia de Coronavírus. Após a apresentação das normas, Larissa explicou que as dissertações 49 

do curso são disponibilizadas em três plataformas online diferentes: a Plataforma SUCUPIRA, a 50 

Plataforma EduCAPES e o Repositório Institucional da UFF, além de colocar o link do RI-UFF no 51 

site do curso. Dessa forma, todas as dissertações são amplamente divulgadas e possuem fácil 52 

acesso. Ela informou ainda que as bibliotecas estão com sério problema de falta de espaço e que 53 

as dissertações físicas não podem ser retiradas para consulta, apenas podem ser lidas dentro da 54 

biblioteca. Tanto os cursos de graduação como alguns programas de pós-graduação da UFF já 55 

não solicitam mais a versão física dos trabalhos de conclusão, apenas as versões digitais. Dessa 56 

forma, ela propôs que o PROFQUI-UFF solicite apenas as dissertações em formato digital. Aberta 57 

a discussão, os membros presentes discutiram sobre o item. Após a discussão, a proposta foi 58 

colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item cinco da pauta foram 59 

discutidas propostas de conteúdos programáticos para as disciplinas Química 1, Química 2 e 60 

Química 3. A presidente da reunião informou que os conteúdos das disciplinas Química 1, 61 

Química 2 e Química 3 serão reformulados pela Coordenação Nacional. O motivo é que os 62 

conteúdos programáticos dessas disciplinas não são bem definidos e muitos alunos tem 63 

reclamado que os professores repetem conteúdos nas diferentes disciplinas. Sendo assim, foi 64 

solicitado pela Coordenação Nacional que cada Instituição Associada ao Profqui envie uma 65 

proposta de conteúdo para cada disciplina, respeitando as ementas das mesmas. As propostas 66 

serão analisadas e votadas em reunião presencial na UFRJ em setembro, onde um docente de 67 

cada disciplina de cada Instituição Associada deverá participar. Essa readequação será necessária 68 

visando uma melhor definição dos conteúdos de cada disciplina. Aberta a discussão, a 69 

representante discente Paula informou que realmente ocorre repetição de conteúdo em Química 70 

1 e Química 2. O prof. Thiago comentou que o conteúdo de Química 3 não se repete em Química 71 

1 e Química 2. Em seguida, foi feita a proposta de que os docentes de cada disciplina devem se 72 

organizar e trazer para a próxima reunião uma proposta de conteúdo de sua disciplina. Após a 73 

discussão, a proposta foi colocada em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No item 74 

seis da pauta foi discutido o Termo de Orientação do aluno Israel Firmino. O referido documento 75 

foi enviado com antecedência via e-mail aos membros para leitura e correção. Foi informado que 76 

o aluno Israel Firmino procurou a profa. Alessandra Rodrigues Rufino para firmar a orientação da 77 

dissertação. Ambos estão de acordo com o Termo de Orientação. Após a discussão, o Termo de 78 

Orientação foi colocado em votação. O Colegiado aprovou por unanimidade. No último item da 79 

pauta, Palavra Livre, a profa. Lígia informou que o próximo Exame Nacional de Acesso – ENA – ao 80 

PROFQUI será alterado. O ENA ocorrerá em duas etapas distintas. Na primeira etapa será 81 

realizada a prova escrita, contabilizando 80% da nota final, e na segunda etapa será avaliada uma 82 

carta constituída dentre outros requisitos, um mini-projeto, contabilizando 20% da nota final. 83 

Será mantida a nota de corte de 40% para ingresso no PROFQUI. O texto final do edital ainda está 84 

em discussão entre os coordenadores e será enviado quando estiver terminado. E nada mais 85 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas, da qual, para constar, foi lavrada a 86 
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presente Ata, que vai assinada por mim, Secretária, pela Senhora Presidente da Reunião e pelos 87 

membros presentes.  88 
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