
COORDENADORIA DO CURSO
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS

ATA DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS - CAMPUS SETE LAGOAS –
UFSJ. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x. No dia 13 (treze)
do mês de maio de 2021, às 9h (nove horas), reuniram-se de forma remota, através de
videoconferência, os membros do Colegiado do curso Interdisciplinar em
Biossistemas. Estiveram presentes na reunião as professoras Adélia Conceição Diniz,
Ana Paula Coelho Madeira Silva, Hosane Aparecida Tarôco, Alejandra Semiramis
Albuquerque, o professor Amauri Geraldo de Souza. A representante discente Paula
Bitencourt Ribeiro não compareceu à reunião. A reunião foi presidida pelo
coordenador do BIB, o Prof. Amauri Geraldo de Souza, que cumprimentou a todos e
deu início a pauta da reunião. EXPEDIENTE 1. Carta da Aluna Larissa Mirelle
Mendes Magalhães ao colegiado do curso: Solicitação de Equivalência do TCC
(Currículo 2013) para o TCC 1 e TCC 2 (Currículo 2019). O coordenador Amauri
explicou a todos a situação da aluna Larissa Magalhães. Ele informou que ela
defendeu o TCC (Currículo 2013) em 2019 e que no final do semestre 2019/02 já
possuía todos os requisitos para integralizar no curso de Biossistemas. A discente
chegou a participar do Edital de Revinculação da COPEVE, publicado naquele
semestre, no entanto perdeu a vaga pois não confirmou o interesse na mesma
conforme exigia o edital. E hoje, a única pendência que a aluna possui para
integralizar no curso é a disciplina TCC 1 (currículo 2019). Desse modo, a aluna
solicita que seja dada a equivalência do TCC (currículo 2013) para o TCC 1 e TCC 2
do currículo 2019. No entanto existe uma decisão do colegiado de curso, deferida em
sua 49ª Reunião Ordinária (03/06/2019), que impede que seja dada essa equivalência,
a saber: Só seria aceita equivalência do TCC currículo 2013 para TCC 1 e TCC 2
currículo 2019, para aqueles alunos que fossem formar em 2019/02, em função da
transição do PPC. Logo, para aprovar essa equivalência, o colegiado precisará rever
essa decisão. O professor Amauri, acrescentou ainda que a aluna já conseguiu a vaga
no Edital de Revinculação para o semestre 2021/01 e caso a equivalência não seja
dada, ela perderá a vaga. A professora Ana Paula colocou que essa aluna estava para
concluir o curso na fase de transição do PPC e naquela época, se estabeleceu essa
equivalência para não prejudicar os alunos que estavam para se formar e que tinham
cumprido o curso no currículo antigo. Ela disse ainda que a aluna chegou a concorrer
ao edital de Revinculação 2019/02, mas perdeu a vaga por não confirmar o interesse.
E que, quando perdeu a vaga no edital de Revinculação, procurou a coordenação de
curso que a informou que como não havia conseguido se formar em 2019/02, ela teria
que cumprir com o novo currículo do curso. Passando a aluna para o novo currículo,
ela precisaria fazer a disciplina Sociologia e Extensão Rural e o TCC 1 e TCC2. E
desse modo, a aluna então cursou a disciplina Sociologia e Extensão Rural
(equivalente), ficando faltando apenas a disciplina de TCC 1, já que ela já defendeu o
TCC 2. A professora Ana Paula pontuou ainda que se considerarmos que o TCC 1 é
uma preparação para o Trabalho de Conclusão de Curso Final e que a aluna já
defendeu o TCC, ela não vê que tipo de atividade a aluna poderá fazer na disciplina
de TCC 1. Após debaterem sobre o assunto e considerando que em 2019/02 a aluna
já estava apta para integralizar pelo currículo antigo e só não se formou porque perdeu
a confirmação de interesse no Edital de Revinculação da COPEVE; considerando que
a aluna cursou a disciplina Sociologia e Extensão Rural conforme exigia o novo PPC;
considerando que a aluna já havia defendido o TCC em 2019/01, os membros do
colegiado decidiram autorizar que seja dada a equivalência da disciplina TCC
(currículo 2013) para TCC 1 e TCC 2 (currículo 2019).Sem mais nada a declarar, a
reunião deu-se por encerrada e eu, Ana Flávia de Abreu, lavrei a presente ata que
será lida e aprovada pelos presentes.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx
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