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No dia 24x-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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.
(vinte e quatro) do mês de fevereiro de 2022, às 10h (dez horas), reuniram-se de forma remota, através
de videoconferência, os membros do Colegiado do curso Interdisciplinar em Biossistemas. Estiveram
presentes na reunião as professoras Ana Paula Coelho Madeira Silva e Hosane Aparecida Tarôco, o
professor Amauri Geraldo de Souza e a representante discente Paula Bitencourt Ribeiro. O docente
Cléber José da Silva e a docente Adélia Conceição Diniz justificaram a ausência uma vez que estão em
período de férias regulamentares. Também foram convidados a participar e estiveram presentes na
reunião os outros coordenadores dos cursos do CSL, João Carlos F. Borges Jr., Janaína Miranda
Barbosa e João Carlos Costa Guimarães, o Técnico em Assuntos Educacionais da DICON, servidor
Bruno Nascimento Campos e o chefe do DECEB,prof. Leonardo Lucas Carnevalli Dias . O pró-reitor
adjunto, prof. Vicente de Paula Leão, foi convidado para participar da reunião mas justificou sua
ausência devido a dificuldade de agenda. 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.
Reserva de vagas para egressos do Curso Interdisciplinar em Biossistemas reingressar/revincular nos
cursos afins. Num primeiro momento o coordenador Amauri contextualizou os presentes sobre a
questão da ausência de vagas para reingresso dos egressos do BIB no curso de Engenharia
Agronômica. Ele disse que já é o segundo edital lançado pela COPEVE de PVR (Processos Seletivos
para Reocupação de Vagas Residuais) que não constam vagas para o curso supracitado e que é
preciso tentar encontrar uma solução para essa questão. Foi dito também que ele se reuniu com o
Reitor, prof. Marcelo Pereira de Andrade, para tratar do tema e nesta reunião que surgiu o
encaminhamento para realizar a reunião do Colegiado do BIB junto com as outras coordenações para
avaliar a possibilidade de mudança em normativas da casa para atendimento dos alunos egressos do
BIB no reingresso nos curso profissionalizantes. Explicou também que antes o Interdisciplinar em
Biossistemas era um curso intermediário, de ciclo básico para as engenharias (Resolução CONSU
28/2012) e que posteriormente passou a ser um curso de progressão linear integral. Dando
continuidade, o coordenador Amauri passou a palavra ao docente Leonardo Dias, uma vez que foi ele
que participou de forma mais efetiva do processo de reformulação do PPC do BIB e acompanhou a
mudança do BIB de curso de primeiro ciclo para curso integral. O prof. Leonardo esclareceu que após
uma visita de avaliação do MEC, foram informados que o curso não poderia mais ser em ciclo, pois para
ser curso em ciclo deveria haver entrada única, e não é o que ocorria na época. Havia entrada direta
para os profissionalizantes ao qual o BIB era vinculado e entrada direta para o BIB. Disse ainda que
nenhum curso pode oferecer 2 diplomas, a não ser que seja um curso com progressão em Ciclos, na
qual o aluno recebe um diploma ao final do 1º Ciclo e outro ao final do 2º Ciclo e que a entrada seja
única. A exemplo, ele citou o curso BCT da UFVJM e a dinâmica do seu funcionamento. Com a palavra,
o servidor Bruno Campos, disse que na UFSJ foram criados dois cursos interdisciplinares, um no
campus do CAP e outro no CSL. A ideia de cursos desse tipo foram inspiradas no modelo College
americano. Segundo ele, a proposta dos cursos interdisciplinares foi incorporada na UFSJ de forma um
pouco equivocada, o que levou a extinção do curso interdisciplinar no campus do CAP e a mudança do
curso Interdisciplinar em Biossistemas para um curso integral e independente com entrada também
independente. Ele explicou ainda que nos PPCs do ano de 2009 dos cursos de Engenharia de
Alimentos e Engenharia Agronômica, previam a entrada dos discentes considerando a formação em
ciclos e atendiam a Resolução CONEP 29/2010, a qual permitia tão os curso de progressão linear como



os cursos de progressão em ciclos. No entanto, houve uma mudança nas normativas da UFSJ e a
Resolução CONEP nº 27/2013, alterada pela Resolução CONEP nº 29/2018, extinguiu a possibilidade
na UFSJ de cursos organizados em progressão em ciclos. E consequentemente, com a atualização dos
PPCs dos cursos de Eng. de Alimentos, Eng. Agronômica e Interdisciplinar em Biossistemas, eles
passaram a considerar os respectivos cursos, como cursos de formação única (integral) de progressão
linear, não prevendo mais vagas para revinculação de alunos do Interdisciplinar em Biossistemas nos
PPCs dos cursos de Eng. de Alimentos e Eng. Agronômica e também não prevendo reserva de vagas
para a revinculação automática no PPC do BIB de 2019, sendo então utilizadas vagas ociosas nos
cursos profissionalizantes para revinculação dos egressos do Interdisciplinar. Por isso até o ano de 2018
os processos seletivos previam a revinculação e a mesma era automática , e a partir deste ano, com a
Resolução CONEP nº 29/2018, foi extinta a possibilidade de curso com progressão em ciclos na UFSJ,
extinguindo assim o vínculo formal entre os cursos e a possibilidade de revinculação direta entre eles. O
servidor Bruno colocou também que as normativas hoje da UFSJ permitem que seja feito o reingresso
em outros cursos da casa e deu como exemplo o que acontece no curso de Letras para obtenção de
uma 2º licenciatura. Disse que houve um equívoco no cadastro das vagas no E-MEC, uma vez que
foram cadastradas apenas 80 vagas anuais para os cursos de Eng. de Alimentos e Eng. Agronômica, e
não foram lançadas as 10 vagas semestrais que antes ficavam reservadas para a revinculação dos
alunos de Biossistemas. E desse modo, considerando que o curso de Eng. Agronômica tem pouca
evasão, hoje o curso possui um quantitativo maior do que o registrado no MEC para o curso, que é de
400 alunos, não sobrando dessa forma vagas ociosas para oferta no PVR. O prof. Leonardo Dias
colocou que na época de atualização dos PPCs foi dito que não era mais necessário fazer menção a
revinculação nos mesmos. O prof. João Carlos Guimarães disse que conheceu o curso Interdisciplinar
na UFLA e disse que lá o curso tem entrada única. Ele disse que particularmente, acha que não faz
sentido a forma como funciona aqui, que o ingresso deveria ser de entrada única por concepção, deste
modo faria uma integração maior entre os cursos do campus. Ele levantou a hipótese de realizar uma
discussão mais ampla na qual pudesse ser avaliada a possibilidade de voltar a oferta os cursos em
ciclos com entrada única. O prof. Leonardo então apontou uma questão crítica que ocorre em cursos
com esse formato, que o número de vagas disponível para a revinculação no curso ser menor que o
número de egressos interessados. O servidor Bruno também deu como exemplo o modelo que é
seguido em Itabira, que é o ABI: Área Básica de Ingresso. O coordenador Amauri colocou então que
mesmo que se estenda essa questão para uma discussão mais ampla no campus, era preciso buscar
uma solução para resolver os problemas que temos agora com a falta de vagas na Agronomia. O
servidor Bruno colocou então que a curto prazo aumentar o quantitativo de vagas no e-mec de 40 vagas
semestrais para 50 vagas semestrais, resolveria momentaneamente o problema, mas com o passar do
tempo com o aumento de retenção de alunos comum em discente de cursos de engenharia e a baixa
evasão da Agronomia, haveria novamente uma saturação do total de vagas. Ele recomendou também
que o aumento do número de vagas, caso seja aprovado, seja feito de forma pontual no curso de Eng.
Agronômica, uma vez que esse aumento nos cursos de Eng. de Alimentos e Eng. Florestal poderiam ter
um impacto negativo no mec de ao número de vagas ociosas que esses cursos já possuem. O prof.
João Carlos Borges disse que a questão da estrutura do BIB de não mais ser curso de grau
intermediário e sim um curso integral e independente já está vencida e foi debatida ao longo desses 10
anos. Disse também que para que a Eng. Agronômica aprove a ampliação do número de vagas no
cadastro do MEC é necessário que o colegiado tome a decisão devidamente munidos de informações
sobre as consequências que esse aumento pode acarretar no curso. O servidor Bruno então orientou
que fosse feita uma consulta a Assessora Especial para Regulação e Pesquisas Institucionais, servidora
Adriana Amorim da Silva, para que ela possa orientar melhor sobre o processo de alteração do número
de vagas no E-mec e os possíveis impactos dessa ampliação na avaliação do curso pelo MEC. Ficou
então definido que a coordenação do BIB realizaria uma consulta junto a servidora Adriana Amorim e
que enviaria um memorando à PROEN para solicitar que o curso de Eng. Agronômica discuta no seu
colegiado a possibilidade de ampliação da oferta do número de vagas no curso para solucionar o
problema de ausência de vagas para revinculação em Agronomia. As demais coordenações foi
solicitado que repassasse essa questão com informe aos seus colegiados. O servidor Bruno sugeriu
ainda que, considerando o texto legal do parágrafo único, do Art. 3º e do Art. 4º da Resolução CONSU
nº 28/2012 tornaram-se sem eficácia, os mesmos deveriam ser formalmente revogados para evitar
interpretações equivocadas no futuro. 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-

 Documento não acessível publicamente



(Assinado digitalmente em 11/03/2022 12:03)
AMAURI GERALDO DE SOUZA

COORDENADOR - TITULAR

COBIB (12.32)

Matrícula: 2145838

(Assinado digitalmente em 09/03/2022 13:18)
ANA PAULA COELHO MADEIRA SILVA

VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO

COBIB (12.32)

Matrícula: 1778682

(Assinado digitalmente em 12/03/2022 09:31)
HOSANE APARECIDA TAROCO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DECEB (12.11)

Matrícula: 2434901

(Assinado digitalmente em 10/03/2022 08:26)
Paula Bitencourt Ribeiro

DISCENTE

Matrícula: 206050035

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/index.jsp
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de3 2022 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO 09/03/2022

verificação: 1c6bf36cb6

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

