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ATA DA 239ª REUNIÃO DO COLEGIADO DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Ata da Sessão Ordinária do Colegiado da Pró-Reitoria de 

Graduação, realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, às 14 horas e 

26 minutos, na sala O-307. 

 

No dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezessete, às catorze horas e vinte 1 

e seis minutos, reuniram-se na sala O-307, sob a presidência do Pró-Reitor Adjunto de 2 

Graduação, Prof. Dr. Alessandro Aparecido Pereira, os seguintes membros: Professores 3 

Gabriel Gerber Hornink (Vice-Coordenador do Curso de Biomedicina), Márcia Cristina 4 

Bizinotto de Assunção (Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado), 5 

Sandro Barbosa (Coordenador do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura), Antonio 6 

Carlos Andrade Ribeiro (Coordenador do Curso de Ciências Sociais – Bacharelado), 7 

Christianne Alves Pereira Calheiros (Coordenadora do Curso de Enfermagem), Juliana 8 

Bassalobre Carvalho Borges (Coordenadora do Curso de Fisioterapia), Gil Carlos Silveira 9 

Porto (Coordenador do Curso de Geografia – Licenciatura), Cláudio Umpierre Carlan 10 

(Coordenador do Curso de História), Eloésio Paulo dos Reis (Coordenador do Curso de 11 

Letras), Daniela Coelho Lima (Coordenadora do Curso de Odontologia), Giovana de Fátima 12 

Lima Martins (Coordenadora do Curso de Química – Bacharelado), Cláudia Torres 13 

(Coordenadora do Curso de Química – Licenciatura), Marcelo Ribeiro Barison (Coordenador 14 

do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia), Carolina Del Roveri 15 

(Coordenadora do Curso de Engenharia de Minas), Melina Savioli Lopes (Coordenadora do 16 

Curso de Engenharia Química), Gislene Araújo Pereira (Coordenadora do Curso de 17 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia), Adílio Renê Almeida Miranda 18 

(Coordenador do Curso de Administração Pública), Regina Aparecida Correa (Representante 19 

dos Servidores Técnico-administrativos), Luciana Maria Oliveira Ribeiro (Representante dos 20 

Servidores Técnico-administrativos), Edna de Oliveira (Representante dos Servidores 21 

Técnico-administrativos), Tereza Beatriz Oliveira Soares (Representante dos Servidores 22 

Técnico-administrativos), Francisleny Cristina Francisca Vieira (Representante discente), 23 

Para os Campi Avançados de Varginha-MG e de Poços de Caldas-MG, esta reunião foi 24 

realizada por webconferência. O Presidente do Colegiado iniciou a reunião justificando a 25 

aprovação ad referendum dos assuntos dos itens um a três com a necessidade de rapidez nos 26 
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trâmites dos processos. Os itens um a três da pauta foram referendados por unanimidade pelo 27 

Colegiado, com vinte e três votos favoráveis. Os processos estão descritos a seguir: 01) 28 

Processo nº 23087.000314/2017-51 – Renovação de matrícula em caráter de 29 

excepcionalidade do Curso de Enfermagem, 02) Processo nº 23087.001031/2017-27 - 30 

Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Química-Licenciatura, 03) Processo nº 31 

23087.000431/2017-15 -  Regime especial de estudos - Cariny Helena de Mendonça Pinto -  32 

Ciências Biológicas - Licenciatura. 04) Processo nº 23087.012497/2016-77– Lara Nabak 33 

Maroti Ribeiro – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Após análise e 34 

discussão, o Colegiado da Prograd aprovou, com 22 votos favoráveis e uma abstenção, a 35 

solicitação da acadêmica Lara Nabak Maroti Ribeiro, matrícula nº 2014.1.25.043, sobre 36 

regime especial de estudos para conclusão das disciplinas nas quais atualmente está 37 

matriculada no 2º semestre letivo de 2016, considerando a justificativa apresentada pela 38 

discente, com relação ao intercâmbio na Inglaterra, e tendo em vista a interrupção do 39 

calendário acadêmico em 31/10/2016 (Resolução nº 27/2016, do Colegiado da Prograd) e o 40 

retorno às atividades em 23/1/2017 (Resolução nº 39/2016, do Colegiado da Prograd). 41 

Ressalta que o pedido da discente foi apreciado favoravelmente pelo Colegiado do Curso e no 42 

processo constam os planos de estudos elaborados pelos docentes. 05) Processo nº 43 

23087.000262/2017-13– Ana Flávia Pedreiro Naccarato - Bacharelado Interdisciplinar em 44 

Ciência e Tecnologia – Após análise e discussão, o Colegiado da Prograd aprovou, com 22 45 

votos favoráveis e uma abstenção, a solicitação da acadêmica Ana Flávia Pedreiro Naccarato, 46 

matrícula nº 2014.1.25.005, sobre regime especial de estudos para conclusão das disciplinas 47 

nas quais atualmente está matriculada no 2º semestre letivo de 2016, considerando a 48 

justificativa apresentada pela discente, com relação a uma viagem familiar e um curso de 49 

língua inglesa, e tendo em vista a interrupção do calendário acadêmico em 31/10/2016 50 

(Resolução nº 27/2016, do Colegiado da Prograd) e o retorno às atividades em 23/1/2017 51 

(Resolução nº 39/2016, do Colegiado da Prograd). Ressalta que o pedido da discente foi 52 

apreciado favoravelmente pelo Colegiado do Curso e no processo constam os planos de 53 

estudos elaborados pelos docentes. 06) Processo nº 23087.000571/2017-93 – Julia Oliveira 54 

Comonian – Biomedicina – Após análise e discussão, o Colegiado aprovou, por 55 

unanimidade, com 23 votos favoráveis, a solicitação da acadêmica Julia Oliveira Comonian, 56 

matrícula nº 2013.1.17.013, sobre regime especial de estudos para conclusão das disciplinas 57 

nas quais atualmente está matriculada no 2º semestre letivo de 2016, considerando a 58 
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justificativa apresentada por sua orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso, Profa. Dra. 59 

Cláudia Gomes, com relação à realização de um estágio na Colômbia, e tendo em vista a 60 

interrupção do calendário acadêmico em 31/10/2016 (Resolução nº 27/2016, do Colegiado da 61 

Prograd) e o retorno às atividades em 23/1/2017 (Resolução nº 39/2016, do Colegiado da 62 

Prograd). Ressalta que o pedido da discente foi apreciado favoravelmente pelo Colegiado do 63 

Curso e no processo constam os planos de estudos elaborados pelos docentes. 07) Processo nº 64 

23087.000232/2017-15 – Fernanda Forin de Souza – Engenharia Ambiental - Após análise 65 

e discussão, o Colegiado aprovou, por unanimidade, com 23 votos favoráveis, a solicitação da 66 

acadêmica Fernanda Forin de Souza, matrícula nº 2012.1.34.087, sobre regime especial de 67 

estudos para conclusão das disciplinas nas quais atualmente está matriculada no 2º semestre 68 

letivo de 2016, considerando a justificativa apresentada pela discente, com relação à 69 

realização de um estágio obrigatório, e tendo em vista a interrupção do calendário acadêmico 70 

em 31/10/2016 (Resolução nº 27/2016, do Colegiado da Prograd) e o retorno às atividades em 71 

23/1/2017 (Resolução nº 39/2016, do Colegiado da Prograd). Ressalta que o pedido da 72 

discente foi apreciado favoravelmente pelo Colegiado do Curso e no processo constam os 73 

planos de estudos elaborados pelos docentes. 08) Processo nº 23087.000345/2017-11 – 74 

Gustavo Erdmann Barroso Romani – Engenharia de Minas – Após análise e discussão, o 75 

Colegiado aprovou, por unanimidade, com 23 votos favoráveis, a solicitação do acadêmico 76 

Gustavo Erdmann Barroso Romani, matrícula nº 2013.1.35.096, sobre regime especial de 77 

estudos para conclusão das disciplinas nas quais atualmente está matriculado no 2º semestre 78 

letivo de 2016, considerando a justificativa apresentada pelo discente, com relação à 79 

realização de um estágio obrigatório, e tendo em vista a interrupção do calendário acadêmico 80 

em 31/10/2016 (Resolução nº 27/2016, do Colegiado da Prograd) e o retorno às atividades em 81 

23/1/2017 (Resolução nº 39/2016, do Colegiado da Prograd). Ressalta que o pedido do 82 

discente foi apreciado favoravelmente pelo Colegiado do Curso e no processo constam os 83 

planos de estudos elaborados pelos docentes. 09) Processo nº 23087.000334/2017-22 – Ana 84 

Rita Gonçalves Paim – Engenharia de Minas – Após análise e discussão, o Colegiado 85 

aprovou, por unanimidade, com 23 votos favoráveis, a solicitação da acadêmica Ana Rita 86 

Gonçalves Paim, matrícula nº 2009.2.35.003, sobre regime especial de estudos para conclusão 87 

das disciplinas nas quais atualmente está matriculada no 2º semestre letivo de 2016, 88 

considerando a justificativa apresentada pela discente, com relação à realização de um estágio 89 

obrigatório, e tendo em vista a interrupção do calendário acadêmico em 31/10/2016 90 
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(Resolução nº 27/2016, do Colegiado da Prograd) e o retorno às atividades em 23/1/2017 91 

(Resolução nº 39/2016, do Colegiado da Prograd). Ressalta que o pedido da discente foi 92 

apreciado favoravelmente pelo Colegiado do Curso e no processo constam os planos de 93 

estudos elaborados pelos docentes. 10) Processo nº 23087.012367/2016-34 – Bruno Alves 94 

Andrade – Engenharia de Minas – Após análise e discussão, o Colegiado aprovou, por 95 

unanimidade, com 23 votos favoráveis, a solicitação do acadêmico Bruno Alves Andrade, 96 

matrícula nº 2010.2.35.080, sobre regime especial de estudos para conclusão das disciplinas 97 

nas quais atualmente está matriculado no 2º semestre letivo de 2016, considerando a 98 

justificativa apresentada pelo discente, com relação à realização de um intercâmbio cultural na 99 

Austrália, e tendo em vista a interrupção do calendário acadêmico em 31/10/2016 (Resolução 100 

nº 27/2016, do Colegiado da Prograd) e o retorno às atividades em 23/1/2017 (Resolução nº 101 

39/2016, do Colegiado da Prograd). Ressalta que o pedido da discente foi apreciado 102 

favoravelmente pelo Colegiado do Curso e no processo constam os planos de estudos 103 

elaborados pelos docentes. 11) Processo nº 23087.013348/2016-25 – Rogério Francys 104 

Fernandes Ferreira – Engenharia Química – Após análise e discussão, o Colegiado da 105 

Prograd aprovou, por unanimidade, com 23 votos favoráveis, a solicitação do acadêmico 106 

Rogério Francys Fernandes Ferreira, matrícula nº 2011.1.36.054, sobre regime especial de 107 

estudos para conclusão das disciplinas nas quais atualmente está matriculado no 2º semestre 108 

letivo de 2016, considerando a justificativa apresentada pelo discente, com relação à 109 

realização de um estágio obrigatório, e tendo em vista a interrupção do calendário acadêmico 110 

em 31/10/2016 (Resolução nº 27/2016, do Colegiado da Prograd) e o retorno às atividades em 111 

23/1/2017 (Resolução nº 39/2016, do Colegiado da Prograd). Ressalta que o pedido do 112 

discente foi apreciado favoravelmente pelo Colegiado do Curso e no processo constam os 113 

planos de estudos elaborados pelos docentes. 12) Processo nº 23087.013331/2016-78 – 114 

Carmen Borges Vranceanu – Engenharia Química – Após análise e discussão, o Colegiado 115 

aprovou, por unanimidade, com 23 votos favoráveis, a solicitação da acadêmica Carmen 116 

Borges Vranceanu, matrícula nº 2012.2.36.026, sobre regime especial de estudos para 117 

conclusão das disciplinas nas quais atualmente está matriculada no 2º semestre letivo de 2016, 118 

considerando a justificativa apresentada pela discente, com relação à realização de um estágio 119 

obrigatório, e tendo em vista a interrupção do calendário acadêmico em 31/10/2016 120 

(Resolução nº 27/2016, do Colegiado da Prograd) e o retorno às atividades em 23/1/2017 121 

(Resolução nº 39/2016, do Colegiado da Prograd). Ressalta que o pedido da discente foi 122 
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apreciado favoravelmente pelo Colegiado do Curso e no processo constam os planos de 123 

estudos elaborados pelos docentes. 13) Processo nº 23087.010292/2016-57 – Oferta de 124 

disciplina em caráter especial do Curso de Ciências Biológicas-Licenciatura, a distância. 125 

Após análise e discussão, a solicitação foi aprovada por unanimidade, com 23 votos 126 

favoráveis. 14) Processo nº 23087.013419/2016-90 – Oferta de disciplina em caráter especial 127 

do Curso de Enfermagem. Após análise e discussão, a solicitação foi aprovada por 128 

unanimidade, com 23 votos favoráveis. 15) Processo nº 23087.001366/2017-45 – Oferta de 129 

disciplina em caráter especial do Curso de Geografia – Bacharelado. Após análise e 130 

discussão, a solicitação foi aprovada por unanimidade, com 23 votos favoráveis. 16) Processo 131 

nº 23087.000655/2017-27 – Oferta de disciplina em caráter especial do Curso de Química – 132 

Bacharelado - Após análise e discussão, a solicitação foi aprovada por unanimidade, com 23 133 

votos favoráveis. 17) Processo nº 23087.001390/2017-84 – Inserção do evento de 10 anos no 134 

Calendário Acadêmico – Biotecnologia -  Após análise e discussão, a solicitação foi aprovada 135 

por unanimidade, com 23 votos favoráveis. 18) Processo nº 23087.001349/2017-16 – 136 

Inserção do evento de 10 anos  – Química-Licenciatura. Após análise e discussão, a 137 

solicitação foi aprovada, por unanimidade, com 23 votos favoráveis. O presidente colocou em 138 

votação a inclusão de oito processos fora de pauta e os membros deliberaram favoravelmente. 139 

Processo nº 23087.012683/2016-14 - Caio Gomes Del Pieri - Bacharelado Interdisciplinar 140 

em Ciência e Tecnologia – Após análise e discussão, o Colegiado aprovou, por unanimidade, 141 

com 23 votos favoráveis, a solicitação do acadêmico Caio Gomes Del Pieri, matrícula nº 142 

2014.1.25.012, sobre regime especial de estudos para conclusão das disciplinas nas quais 143 

atualmente está matriculado no 2º semestre letivo de 2016, considerando a justificativa 144 

apresentada pelo discente, com relação à realização de um intercâmbio na Inglaterra, e tendo 145 

em vista a interrupção do calendário acadêmico em 31/10/2016 (Resolução nº 27/2016, do 146 

Colegiado da Prograd) e o retorno às atividades em 23/1/2017 (Resolução nº 39/2016, do 147 

Colegiado da Prograd). Ressalta que o pedido do discente foi apreciado favoravelmente pelo 148 

Colegiado do Curso e no processo constam os planos de estudos elaborados pelos docentes. 149 

Processo nº 23087.012255/2016-83 - André Oliveira de Toledo - Engenharia Química – 150 

Após análise e discussão, o Colegiado aprovou, por unanimidade, com 23 votos favoráveis, a 151 

solicitação do acadêmico André Oliveira Toledo, matrícula nº 2012.2.36.019, sobre regime 152 

especial de estudos para conclusão das disciplinas nas quais atualmente está matriculado no 2º 153 

semestre letivo de 2016, considerando a justificativa apresentada pelo discente, com relação à 154 
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realização de um intercâmbio no Canadá, e tendo em vista a interrupção do calendário 155 

acadêmico em 31/10/2016 (Resolução nº 27/2016, do Colegiado da Prograd) e o retorno às 156 

atividades em 23/1/2017 (Resolução nº 39/2016, do Colegiado da Prograd). Ressalta que o 157 

pedido do discente foi apreciado favoravelmente pelo Colegiado do Curso e no processo 158 

constam os planos de estudos elaborados pelos docentes. Processo nº 23087.013394/2016-24 159 

- Caique Lisboa da Silva - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Após 160 

análise e discussão, o Colegiado aprovou, por unanimidade, com 23 votos favoráveis, a 161 

solicitação do acadêmico Caique Lisboa da Silva, matrícula nº 2012.2.25.024, sobre regime 162 

especial de estudos para conclusão das disciplinas nas quais atualmente está matriculado no 2º 163 

semestre letivo de 2016, considerando a justificativa apresentada pelo discente, com relação à 164 

realização de estágio, e tendo em vista a interrupção do calendário acadêmico em 31/10/2016 165 

(Resolução nº 27/2016, do Colegiado da Prograd) e o retorno às atividades em 23/1/2017 166 

(Resolução nº 39/2016, do Colegiado da Prograd). Ressalta que o pedido do discente foi 167 

apreciado favoravelmente pelo Colegiado do Curso e no processo constam os planos de 168 

estudos elaborados pelos docentes. Processo nº 23087.001028/2017-11 - Danielly Cristina de 169 

Freitas - Odontologia – Após análise e discussão, o Colegiado acatou, com 23 votos 170 

favoráveis, a solicitação da acadêmica Danielly Cristina de Freitas, matrícula 2011.2.01.018, 171 

de retirada de faltas na disciplina de DPR06 Materiais Dentários II, sob a responsabilidade da 172 

Profa. Dra. Myrna Carvalho Dias, do período de 1 a 16/8/2016. Processo nº 173 

23087.012067/2015-74 – Regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 174 

Ciências Biológicas – Licenciatura – Após análise e discussão, a proposta de 175 

regulamentação foi aprovada por unanimidade, com 23 votos favoráveis. Processo nº 176 

23087.001618/2017-36 – Oferta de disciplina em caráter especial do Curso de Bacharelado 177 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Após análise e discussão, a solicitação foi 178 

aprovada por unanimidade, com 23 votos favoráveis.  Processo nº 23087.001565/2017-53 – 179 

Oferta em caráter especial do Curso de Química – Bacharelado - Após análise e discussão, 180 

a solicitação foi aprovada por unanimidade, com 23 votos favoráveis. Processo nº 181 

23087.001566/2017-06 – Oferta em caráter especial do Curso de Química – Bacharelado - 182 

Após análise e discussão, a solicitação foi aprovada por unanimidade, com 23 votos 183 

favoráveis. A reunião encerrou às 16h50. Nada mais a registrar, eu, Regina Aparecida Correa, 184 

Técnica em Assuntos Educacionais lotada na Prograd, lavrei a presente ata que segue 185 

devidamente assinada. 186 
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Alessandro Aparecido Pereira 187 

Adílio Renê Almeida Miranda 188 

Antonio Carlos Andrade Ribeiro 189 

Carolina Del Roveri 190 

Cláudia Torres 191 

Cláudio Umpierre Carlan 192 

Christianne Alves Pereira Calheiros 193 

Daniela Coelho Lima 194 

Edna de Oliveira 195 

Eloésio Paulo dos Reis 196 

Francisleny Cristina Francisca Vieira 197 

Gabriel Gerber Hornink 198 

Gil Carlos Silveira Porto 199 

Giovana de Fátima Lima Martins 200 

Gislene Araújo Pereira 201 

Juliana Bassalobre Carvalho Borges 202 

Luciana Maria Oliveira Ribeiro 203 

Marcelo Ribeiro Barison 204 

Márcia Cristina Bizinotto de Assunção 205 

Melina Savioli Lopes 206 

Sandro Barbosa 207 

Tereza Beatriz Oliveira Soares 208 

Regina Aparecida Correa 209 


