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No dia 29 (vinte e nove) do mês de junho de 2022, às 15h (quinze horas), reuniram-se de forma presencial,
na sala de reuniões das Coordenações de Curso do Prédio Principal, os membros do Colegiado do curso
Interdisciplinar em Biossistemas. Estiveram presentes na reunião as professoras Ana Paula Coelho Madeira
Silva e Adélia Conceição Diniz e os professores Amauri Geraldo de Souza e Cléber José da Silva. A docente
Hosane Aparecida Tarôco justificou ausência pois estaria participando de um banca de defesa de
qualificação de mestrado. 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. Solicitação de prorrogação do
Prazo de Integralização discente Nayara Mourão Rocha (156050045). O coordenador Amauri explicou
que a discente Nayara M Rocha já cumpriu com todos os créditos para integralização no curso
Interdisciplinar em Biossistemas, mas está aguardando vaga no curso de Engenharia Agronômica para
realizar a revinculação/reingresso. Lembrou também que não haverá edital de PVR para o semestre 2022/02.
O professor Amauri apresentou o plano de estudos proposto pela aluna, na qual constava 2 disciplinas da
grade curricular do curso de Eng. Agronômica. Disse também que a justificativa para solicitação da
prorrogação é para não perder o vínculo com a instituição e para poder continuar cursando as disciplinas de
Agronomia enquanto não se resolve a questão da revinculação. O prof. Cleber disse então que na reunião do
CONEP, ocorrida no dia 29/06/2022, do qual ele é membro, foi apreciado o recurso interposto pelo BIB que
versava sobre as resoluções do CONSU e do CONEP que se contrapunham no questão de revinculação.
Segundo ele, o Conselho supracitado acatou o recurso e definiu que os alunos que ingressaram no curso até
2018/02, antes da reformulação do PPC (PPC 2019), terão as vagas asseguradas nos cursos de Eng. de
Alimentos e Eng. Agronômica. Ele disse ainda que questionou o Conselho supracitado de quem foi a decisão
de tornar o Interdisciplinar em Biossistemas em um curso linear, se havia sido da Instituição ou do MEC. E
responderam que foi da instituição. Ele relatou que disse no CONEP que essa decisão prejudicou o curso e
que na época que ela foi tomada não houve consulta ao Colegiado/Coordenação sobre essa mudança e que
ela estrangulou o curso. Disse também que o CONEP está passando por uma reformulação, mas que em
agosto/2022 irá avaliar como ficará a questão do Curso Interdisciplinar. Colocou ainda que no início do
semestre 2022/02, cobrará do CONEP a constituição de uma Comissão para resolver o problema do BIB e
que essa comissão discuta a situação do curso junto ao colegiado. Considerando a excepcionalidade da
questão da aluna supracitada, o colegiado do BIB aprovou a prorrogação do prazo de integralização da aluna
por mais 1 semestre (2022/02) bem como o plano de estudos apresentado. EXPEDIENTE 2. Monitoria
2022/02 (Edital UFSJ/PROEN/SEACA 03/2022). 2.1-Aprovação das solicitações de monitoria. 
Disciplinas Obrigatórias: Álgebra Linear e Geometria Analítica, Cálculo 1, Citologia, Delineamento e Análise
de Experimentos, Desenho Técnico Digital, Estatística Básica, Física Aplicada a Biossistemas I, Física
Aplicada a Biossistemas II, Metodologia da Pesquisa, Microbiologia Geral, Química Geral e Química
Orgânica. Disciplinas Optativas: Anatomia Vegetal, Microbiologia de Alimentos, Genética Geral e Ecologia
Geral. Os membros aprovaram todas as solicitações de monitoria. 2.3-Definição de Critérios de Monitoria. 
Os critérios para definição de ordem de prioridade estabelecidos pelo colegiado seguem ao final desta ata. 
2.4-Ordenamento de prioridade de atendimento conforme critérios. O anexo de ordem de prioridade de
atendimento também segue ao final desta ata. EXPEDIENTE 3. Reposição de Disciplinas Período Remoto
- Resultado do Levantamento feito via formulário google. O coordenador do curso apresentou aos
membros a demanda de reposição de disciplinas levantada junto aos alunos via formulário e informou que
encaminhará essa demanda para os departamentos conforme determina a resolução. Todos aprovaram. 



EXPEDIENTE 4. Outros. 4.1 - Homologação. Trancamento de matrícula do discente 216050003 fora do
prazo devido a problemas de saúde. O coordenador do curso inteirou os membros sobre a situação do
discente supracitado. Disse que o aluno entrou em contato com a coordenação de curso solicitando o
trancamento de matrícula alegando problemas de saúde. O prof. Amauri explicou que como já havia findado
o prazo para trancamento de matrícula previsto no calendário acadêmico, a coordenadoria de curso solicitou
orientações sobre como proceder neste caso junto ao Serviço social - PROAE CSL, ao SINAC, a PROAE e a
DICON, devido a particularidade da situação. Foi então apresentado aos membros o e-mail enviado pelo
aluno bem como os laudos e os e-mails com as orientações sobre a questão do SINAC, PROAE e DICON. O
coordenador pontuou que a orientação passada pelos setores envolvidos é que o colegiado do curso possui
total legitimidade e autonomia para deliberar sobre essa situação, uma vez que é o órgão competente por
deliberar, em primeira instância, sobre recursos interpostos por docentes e alunos acerca de matérias de
ordem acadêmica e disciplinar. Disse também que o SINAC colocou que entende serem razoáveis as
motivações do aluno em função de seu contexto psicossocial. Por fim, diante do contexto apresentado,
informou aos membros que aprovou ad referendum o trancamento de matrícula do aluno e trouxe para o
colegiado para homologação. Os membros então homologaram por unanimidade o trancamento de matrícula
do discente. 4.2 - Solicitação de autorização para Defesa de TCC de forma remota. O prof. Amauri disse
que recebeu um pedido do aluno 176050046 para realização de defesa de TCC de forma remota no dia
01/07/2022, uma vez que o orientador do aluno não poderá comparecer à defesa de forma presencial pois
encontra-se afastado por ter testado positivo para covid-19. Diante do exposto, os membros aprovaram a
defesa de forma remota. EXPEDIENTE 5. Informes. A servidora Ana Flávia de Abreu informou aos membros
que foi publicado o Edital de Desvinculação da UFSJ, e nesse edital constam 41 alunos do curso
Interdisciplinar em Biossistemas. Disse ainda que enviou para o e-mail dos alunos interessados o Edital

 publicado. Sem mais nada a declarar, a reunião deu-se por encerrada e eu, Ana Flávia de Abreu, lavrei a
p r e s e n t e  a t a  q u e  s e r á  l i d a  e  a p r o v a d a  p e l o s
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ANEXO III

CRITÉRIOS ADOTADOS

Sete Lagoas, 29 de junho de 2022

Prezada

Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Informamos que os critérios utilizados pelo Colegiado para aprovação dos formulários de monitoria
foram:

Critérios:

Prioridade 1: Disciplina de Desenho Técnico Digital (Disciplina obrigatória) que será ofertada por
outro departamento não responsável pelo encargo didático (DCIAG), de forma a viabilizar a oferta
da disciplina para o Curso Interdisciplinar em Biossistemas no semestre 2022/02. 

Observação: Esse critério foi instituído uma vez que a docente responsável por esse encargo no DEFLO
(departamento responsável pela disciplina supracitada) solicitou exoneração e o departamento ainda não
conseguiu contratar docente para assumir o cargo que ficou ocioso, inviabilizando a oferta dessa
disciplina para o curso em 2022/02. Para que o docente responsável por esse encargo no DCIAG
conseguisse assumir as turmas dos quatro cursos do CSL, precisaria do auxílio de um monitor. 

Prioridade 2: Disciplinas Obrigatórias no Curso (pontuação conforme Tabela 1):

 

Média do Número de Alunos Matriculados nos últimos 5 semestres;
 
 
Média do Índice de Reprovação da Disciplina nos últimos 5 semestres;



 
 
O fato de não ter sido contemplado em editais anteriores considerando as disciplinas da
matriz obrigatória nos últimos 5 semestres;
 

Como critério de desempate será considerado se a unidade curricular é prática. Permanecendo o empate,
será considerada aquela com maior número de alunos nos últimos 5 semestres.

Prioridade 2: Disciplinas Optativas no Curso (pontuação conforme Tabela 1):
 

Média do Número de Alunos Matriculados nos últimos 5 semestres;
 
 
Média do Índice de Reprovação da Disciplina nos últimos 5 semestres;
 
 
O fato de não ter sido contemplado em editais anteriores considerando as disciplinas da
matriz obrigatória nos últimos 5 semestres.
 

Como critério de desempate que será considerado se a unidade curricular é prática. Permanecendo o
empate, será considerada aquela com maior número de alunos nos últimos 5 semestres.

Tabela 1: Pontuação conforme critérios
Número de Alunos

Alunos por Turma Pontuação

0-5 1

6-10 2

11-15 3

16-20 4

>20 5

Semestres sem ser contemplado em edital de monitoria

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Índice de Reprovação

Percentagem de Reprovação Pontuação

0-25% 1

26-50% 2

51-75% 3

76-100% 4



Observação: 

1- O ranqueamento para os docentes que solicitaram mais de uma bolsa para sua disciplina será realizado
da seguinte forma: 1 (uma) bolsa obedecerá a classificação/ranqueamento normal supracitado (Ranking
1), as demais bolsas solicitadas serão atendidas somente depois que todas as disciplinas que solicitaram
bolsa para monitor forem contempladas e a prioridade de classificação entre elas obedecerá a ordem em
que aparecem no Ranking 1.
_________________________________________________________________________________________________________

ANEXO II
Classificação Final

Ordem de Prioridade de Atendimento 2022/02

ORDEM DISCIPLINA QUANTIDADE

1ª Desenho Técnico Digital 01
2ª Citologia 01
3ª Química Geral 01
4ª Estatística Básica 01
5ª Química Orgânica 01
6ª Delineamento e Análise de Experimentos 01
7ª Cálculo 1 01
8ª Física Aplicada a Biossistemas II 01
9ª Metodologia da Pesquisa 01
10ª Microbiologia Geral 01
11ª Álgebra Linear e Geometria Analítica 01
12ª Física Aplicada a Biossistemas I 01
13ª Ecologia Geral 01
14ª Genética Geral 01
15ª Anatomia Vegetal 01
16ª Microbiologia de Alimentos 01
17ª Química Orgânica 01
18ª Anatomia Vegetal 01
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