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ATA DA 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS - CAMPUS SETE LAGOAS - UFSJ. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x. No dia 09
(nove) do mês de dezembro de 2021, 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 Adélia
Conceição Diniz, Ana Paula Coelho Madeira Silva e Hosane Aparecida Tarôco, os professores Amauri Geraldo de Souza (este
como ouvinte, visto que estava em período de férias regulamentares) e Cleber José da Silva. A representante discente Paula
Bitencourt Ribeiro justificou a ausência alegando problema de saúde. A reunião foi presidida pela vice-coordenadora do BIB, a
Prof.ª Ana Paula Coelho Madeira Silva, que cumprimentou a todos e deu as boas vindas ao novo membro do colegiado, Cléber
José da Silva. Na sequência deu início a pauta da reunião. EXPEDIENTE 1. Homologações. 1.1 - Contagem de Horas
Complementares. Discente Letícia Gabriela Silva (156050041): Total de horas contabilizadas: 249 horas. Homologada por
todos. Thiago Felipe Trajano (176050046): Total de horas contabilizadas: 341 horas. Homologada por todos. Ana Paula
Fernandes da Silva (166050035):Total de horas contabilizadas: 207,5 horas. Homologada por todos. Michel Otoni da Silva
(176050033): Total de horas contabilizadas: 252 horas. Homologada por todos. Letycia Zandona Aguiar (156050025):Total
de horas contabilizadas: 205 horas. Homologada por todos. 1.2 Equivalência de Disciplinas. Requerimento 117679/2021
(Discente: Rafael Gonçalves Pinto Alves): Desenho Auxiliado por Computador (PUC) )/Desenho Técnico Digital
(UFSJ). A solicitação foi indeferida, segundo análise do docente responsável pela disciplina, a carga horária da disciplina
cursada é insuficiente, não corresponde aos 75% exigidos na Resolução CONEP 13/2015. Indeferimento homologado por

 todos. EXPEDIENTE 2. Apreciação proposta de Grupo de Estudos: CVT GUAYI DE AGROECOLOGIA.
Coordenadora Responsável: Leila de Castro Louback Ferraz. A vice-coordenadora perguntou se todos os membros
analisaram a documentação do Grupo de Estudos enviada na convocação e se tinham alguma consideração a fazer. Os
membros confirmaram que analisaram a documentação e não fizeram nenhuma ressalva, deliberando pela aprovação do grupo
de estudos CVT GUAYI DE AGROECOLOGIA. Na oportunidade a vice-coordenadora, solicitou a servidora da
coordenadoria Ana Flávia, que ao enviar a resposta a docente Leila Ferraz sobre a aprovação do grupo de estudos, que

 reiterasse sobre as atribuições do coordenador de grupo de estudos definidas na IN 01/2012 COBIB. EXPEDIENTE 3.
Apreciação de Planos de Ensino 2022/01. Planos de Ensino das Disciplinas Obrigatórias analisados e aprovados pelo
colegiado de curso: Administração Agroindustrial e Ética Profissional, Bioquímica, Cálculo 1, Citologia, Delineamento de
Experimentos, Desenho Técnico Digital, Estatística Básica, Estudos Interdisciplinares, Física 1, Física 2, Geometría Analítica
e Álgebra Linear, Metodologia da Pesquisa e Redação Científica, Microbiologia Geral, Química Analítica, Química Geral,
Química Orgânica e Sociologia e Extensão Rural. Planos de Ensino das Disciplinas Optativas analisados e aprovados pelo
colegiado: Anatomia Vegetal, Cálculo 2, Cálculo 3, Físico-química, Fisiologia Vegetal, Genética Geral, Bioquímica de
Alimentos, Eletrotécnica Aplicada a Engenharia de Alimentos, Microbiologia de Alimentos, Princípios de Conservação de
Alimentos, Química de Alimentos, Transferência de Calor e Massa Aplicada à Engenharia de Alimentos, Agrometeorologia,
Algoritmos e Programação de Computadores, Biologia e Manejo de Plantas Daninhas, Entomologia Agrícola, Entomologia
Geral, Fitopatologia Aplicada, Fitopatologia Geral, Hidráulica, Melhoramento Vegetal, Microbiologia do Solo, Modelagem de
Biossistemas, Pedologia, Química, Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, Zoologia Geral, Componentes Anatômicos e
Químicos da Madeira, Manejo e Gestão de Unidades de Conservação e Produtos Florestais não Madeireiro. Plano de Ensino de
Disciplina Eletiva analisado e aprovado pelo colegiado de curso: Empreendedorismo e Inovação. A vice-coordenadora Ana
Paula, fez um breve relato para o prof. Cleber explicando como funcionam as análises dos planos de ensino no colegiado do
BIB. Segundo ela, à medida que os planos são recebidos, os mesmos são distribuídos entre os membros para apreciação. O
prof. Cleber confirmou para a vice-coordenadora que o coordenador Amauri enviou e-mail com planos de ensino do semestre
2022/01 para sua análise. A docente Adélia disse que quando realizou a análise dos planos de ensino enviados para ela, sugeriu
colocar uma coluna na tabela do plano de ensino para detalhamento melhor da carga horária, pois em alguns planos isso não
havia ficado claro. Com a palavra, o docente Cléber questionou se era mesmo necessário esse detalhamento no plano de
ensino, uma vez que o semestre já é definido em 18 semanas e se isso é exigido na normativa.. A vice-coordenadora Ana
Paula, disse que o modelo utilizado vem de uma Resolução do CONEP. Disse também que embora no campus do CSL exista
esse alinhamento das disciplinas ele não é comum em todos os campi. Talvez para o CSL fosse interessante ter um modelo



exclusivo que respeitasse as peculiaridades do campus, evitando retrabalho. Como exemplo citou quando é necessário devolver
o plano de ensino apenas para correção do cabeçalho. Colocou ainda que por mais que muitas vezes o professor da disciplina
seja único e a turma aglutina, é preciso estar documentando que a disciplina foi ofertada naquele curso e por isso as vezes é
necessário pecar por esses preciosismos. Citou ainda os editais de monitoria que no campus também tem suas particularidades
e que já foi sugerido ter um edital específico para o CSL, mas que não foi aceito porque a universidade institucionalizou um
padrão. O docente Cleber questionou então se na normativa é exigido esse detalhamento no plano de ensino ou se as exigências
eram uma tradição.Sugeriu ainda criar uma comissão para estudar melhor a Resolução e se ater ao que de fato ela exige,
desburocratizando o processo e o tornando mais fluido. A servidora Ana Flávia colocou na tela a Resolução CONEP 12/2018 e
a nova Resolução CONEP 22/2021, que substituiu a primeira, resoluções essas que versam sobre o Plano de Ensino. Ela
lembrou ainda, que talvez não seja necessário se preocupar com o modelo atual do Plano de Ensino, uma vez que com a
implantação do SIGAA que dará efeito a nova normativa, o plano será inserido em campos direto no sistema e o modelo de
plano atual não será mais usado. A docente Hosane colocou que não é obrigatório colocar as datas no plano, segundo ela o
mesmo pode ser elaborado por semanas. São exigidas datas apenas de atividades avaliativas. A docente Adélia disse que a
exigência de se especificar a carga horária das atividades é para assegurar que a carga horária total da disciplina seja cumprida.
O docente Cléber disse que isso não era necessário uma vez que no calendário já estava estabelecido o número de semanas
letivas. Os membros analisaram a resolução vigente e constataram que ele trás apenas uma sugestão de modelo e que não exige
esse detalhamento de carga horária. A docente Hosane sugeriu que deixasse em aberto para que cada docente decida a melhor
forma de fazer, sem engessamento. O docente Cleber então sugeriu que no Plano constasse apenas o que é exigido na
Resolução. Sugeriu também que se padronizasse um modelo entre as coordenações e que o formulário fosse auto explicativo,
visto que alguns termo utilizados no plano atual geral dúvida como "Unidade Acadêmica", que é o mesmo que Departamento.
Por fim, sugeriu ainda, padronizar as apreciações e evitar as subjetividades. A vice-coordenadora colocou que não tem como
exigir que as outras coordenações façam o mesmo, mas poderia se estabelecer um padrão para o BIB de exigir apenas o que
consta na Resolução. Devido ao avançar da hora e tendo ainda outros pontos de pauta, a docente Hosane sugeriu que fosse
dada continuidade a pauta e que fosse agendada uma reunião específica para discussões sobre os Planos de Ensino, podendo
inclusive propor a participação das outras coordenações. Todos os membros concordaram e a vice coordenadora deu

 continuidade a pauta. EXPEDIENTE 4. Definições 3ª Etapa de Inscrição Periódica/Matrícula Extraordinária 2022/01. A
vice-coordenadora disse que ainda não se sabe se para o próximo semestre as inscrições periódicas já serão realizadas no
SIGAA. Desse modo, como não se tem certeza que o novo sistema já estará implementado, era melhor o colegiado se precaver
e já deixar definido a data da 3ª Etapa de Inscrição periódica e os critérios caso ainda seja utilizado o sistema antigo. Todos
concordaram e definiram o seguinte cronograma para a 3ª Etapa: Inscrições de 15/02/2022 a 09/03/2022, Processamento:
10/03/2022 e Lançamento no Sistema 11/03/2022. Quanto aos critérios, os membros decidiram manter os mesmos utilizados
no semestre 2021/02. EXPEDIENTE 5. Informes. 5.1- Levantamento dos passivos de reposição das disciplinas não
ofertadas durante o ensino remoto do Curso Interdisciplinar em Biossistemas. Foi apresentado aos membros o relatório
feito pela coordenadoria do BIB sobre os passivos de reposição. No relatório é informado que o curso tem 3 disciplinas com
passivos que precisam ser repostos, a saber: Delineamento e Análise de Experimento, Metodologia da Pesquisa e redação
Científica e Sociologia e Extensão Rural. O coordenador Amauri disse que os docentes responsáveis por essas disciplinas
informaram que não irão oferecer essas disciplinas no calendário especial (Janeiro e Fevereiro) e que os mesmo disseram que
irão aumentar o quantitativo de vagas nos próximos semestres nessas disciplinas, até que todos os alunos que têm direito a
reposição tenha a oportunidade de cursá-las. 5.2. Avaliação do MEC. O coordenador Amauri informou que ainda não se tem
uma data definida para avaliação do MEC. Disse também que a servidora Adriana Amorim informou que a solicitação de
avaliação simplificada do BIB foi recusada pelo MEC. 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
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