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ATA DA 63ª (SESSAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-. No dia 08 (oito) do
mês de junho de 2022, às 15h (quinze 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 e Cléber
José da Silva, e a representante discente Paula Bitencourt Ribeiro. Também participou da
reunião a discente Tatiane Soares de Lima, membro do CABIB, a convite da representante
discente Paula Bitencourt, para tratar do assunto referente à SEACAD 2022. 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. O coordenador Amauri solicitou aos membros
autorização para adiantar o item de pauta 2 referente à Semana Acadêmica 2022, devido a
presença da discente Tatiane Soares de Lima, na reunião, membro do CABIB. Todos
concordaram. EXPEDIENTE 1. EDITAL UFSJ/PROEN/SEACAD 002/2022: Apoio à

 O prof. Amauri disse que conforme acordado naRealização de Semanas Acadêmicas 2022.
última reunião do Colegiado, após receber resposta positiva da discente Paula Bitencourt sobre
o interesse na organização do SEACAD pelo CABIB, inscreveu o Curso Interdisciplinar no
Edital de Apoio supracitado. Ele informou também que já saiu o resultado do Edital e que a
Coordenação do receberá um valor de R $ 3.478,26 para o evento. Ele lembrou também que
embora as coordenações do CSL tenham pleiteado o recurso no Edital de forma separada, o
evento será coletivo com os outros cursos do CSL. A discente Paula disse que elas já entraram
em contato com os discentes do curso de Agronomia para conversar sobre a organização da
Semana Acadêmica. Disse também que, seguindo a sugestão do prof. Amauri, começaram
buscar palestrante na área de extensão para dar uma palestra no evento. No entanto, até o
momento, os palestrantes que entraram em contato cobram um valor muito alto, o que
inviabiliza a contratação deles. Segunda ela, elas também estão tentando entrar em contato
com uma palestrante (Duda Salabert) para realizar uma palestra virtual, considerando que o
custo é mais baixo. O prof. Amauri disse que deu a sugestão de trazer algum profissional da
área de extensão em função da reformulação do PPC que os cursos estão passando. Disse
também que, considerando os altos custos de trazer um profissional de fora da Universidade, o
ideal era convidar um professor da própria instituição ou algum profissional mais próximo de
Sete Lagoas uma vez que o recurso para gastos com diárias e passagens do Edital da SEACA
é limitado. A discente Tatiane disse que entrou em contato com uma doutoranda de Santa
Catarina e disse que essa aluna ficou de sugerir pessoas para participar do evento. Disse que
aguarda a definição dos temas que serão abordados para poder informar a doutoranda e desta
forma ela poder fazer as indicações. O prof Cleber, diante do exposto pelas alunas, sugeriu que
as alunas convidassem professores das Universidades, pois eles não podem cobrar para
participar de eventos. Segundo ele, palestrantes profissionais cobram muito caro e não tem o
entendimento do objetivo de uma Semana Acadêmica na instituição. Ele sugeriu que as alunas



entrassem em contato com o pró-reitor de extensão pedindo que ele sugerisse alguém da
UFSJ para falar sobre o tema no evento. Colocou também que acha pertinente que num evento
como esse envolva pessoas da academia e que a coordenação e colegiado poderia ajudar a
buscar alguém que pudesse participar da SEACAD de forma gratuita. Ele disse que poderia ser
até mesmo professores do nosso campus, pensando na semana acadêmica como um evento
para integração dentro do próprio campus. A prof.ª Adelia sugeriu também que as alunas
buscassem patrocinadores para o evento. Ela disse que por três anos coordenou a Semana de
Matemática de São João Del Rei e que a equipe do evento fazia parceria com patrocinadores
para propagandas e divulgação da marca ou produto. O prof. Amauri disse que concorda com a
sugestão, mas precisaria verificar se as normas da Universidade permitem que patrocinadores
divulguem seus produtos dentro da instituição. O prof. Amauri disse ainda que o colegiado e a
coordenação estarão disponíveis para dar suporte ao evento, mas quem irá definir as questões
que envolvem a SEACAD são os alunos. O prof. Cleber sugeriu que as alunas procurassem o
egresso da pós-graduação Rafael, orientando do prof. Leonardo Lima, que atua na área de
bioinformática e desenvolve trabalhos importantes na área. Talvez ele pudesse contribuir com o
evento. A prof. Hosane disse que concorda com a ideia do prof. Cleber de dar prioridade a
nossa comunidade acadêmica uma vez que financeiramente ficaria bem mais próximo da
nossa realidade. Disse também que convidar egressos é interessante pois mostra que é fruto
da casa. Colocou também que convidar professores da UFSJ teriam um custo mais baixo uma
vez que o carro da Universidade poderia buscá-los. A discente Tatiane disse que elas farão
reunião com os alunos dos outros cursos do CSL para definir melhor sobre a SEACAD. O prof.
Amauri disse que no que tange a parte burocrática do vento que os alunos podem contar com a
coordenação, que basta elas solicitarem. A prof. Ana Paula disse para as alunas trabalharem
em conjunto com os alunos dos outros cursos para obtenção de um palestrante. Segundo ela,
não é interessante trazer mais de um palestrante de fora no mesmo dia/horário, uma vez que
isso dispersa os alunos e corre o risco da plateia ficar esvaziada. A discente Paula completou
dizendo que juntando com as outras coordenações o recurso aumenta. EXPEDIENTE 2.

 OContagem de Horas Complementares Pedro Henrique Camarga Fischer (176050041).
prof. Amauri disse que existiam duas orientações diferentes sobre a questão de aceitar os
certificados do discente Pedro Henrique Camarga Fischer da época em que ele era aluno da
Eng. Agronômica. De acordo com a servidora Daniele Patury (DICON/CSL) os certificados
devem ser aceitos a partir da entrada no curso, já segundo o servidor Bruno Campus
(DICON/CSA) apesar do aluno ter realizado uma transferência interna entre os cursos, o
vínculo dele com a instituição se iniciou quando ele ingressou na Eng. Agronômica, desta forma
ele entende que pode sim aproveitar os certificados do período em que o discente estava
matriculado na Agronomia. Diante desse impasse, o colegiado precisaria definir qual orientação
seguir. A prof.ª Adelia perguntou se tem alguma norma que respalda essa questão. O prof.
Amauri disse que existe sim uma normativa na casa que fala sobre as atividades
complementares e que ela fala que os certificados são válidos a partir do vínculo institucional.
O prof. Cleber disse que por ele aprovaria, até porque na Instituição é aproveitado a carga
horária das disciplinas do curso de origem, desse modo não vê porque não aproveitar
atividades complementares. Diante do exposto e considerando que existe uma resolução que
não impede esse aproveitamento, os membros aprovaram os certificados do aluno da época
em que cursava Eng. Agronômica. EXPEDIENTE 3. Apreciação das Ementas das

 O prof. Amauri contextualizou osdisciplinas experimentais e teóricas da área da Química.
membros que não estavam presentes na última reunião sobre a questão do desmembramento
das disciplinas da área de Química. Disse que o colegiado havia aprovado o desmembramento
em teórica e experimental, mas ainda faltava aprovar as ementas das novas disciplinas. Disse
também que para implementação das novas disciplinas já no próximo semestre dependeria
ainda da aprovação dos colegiados dos outros cursos do CSL. Ele informou que já foi solicitado
a apreciação dessa pauta nos outros colegiados. O prof. Amauri disse ainda que as ementas
enviadas são para o colegiado e tem como objetivo mostrar como vai se dar o
desmembramento das unidades acadêmicas e as cargas horárias, mas com a reformulação
dos PPCS elas serão revisadas. Os membros então aprovaram as ementas enviadas pelos
docentes da área de química. EXPEDIENTE 4. Situação da Disciplina de Desenho Técnico



 O prof. Amauri contextualizou os membros quee reserva de vaga para monitoria 2022/02.
não participaram da última reunião do colegiado sobre a questão levantada sobre o
oferecimento da disciplina de Desenho Técnico Digital para o próximo semestre, uma vez que o
DEFLO ainda não havia conseguido contratar docente para ministrar a disciplina. O prof. Cléber
perguntou qual a justificativa utilizada pelo docente para solicitar um monitor para ministrar a
disciplina no curso. O prof. Amauri respondeu que o prof. Édio alegou que com o aumento do
número de turmas e alunos dessa disciplina ele só conseguiria atender essa demanda se
tivesse ajuda de um monitor no laboratório. O prof. Cleber disse que acha justa a solicitação do
professor, mas que acredita ser importante informar aos outros docentes do curso e frisar que
isso é uma excepcionalidade e que assim que houver contratação do docente para a disciplina
essa prioridade na monitoria irá cessar. O prof. Cleber sugeriu que as coordenações do BIB e
de Eng. Florestal enviassem um comunicado único explicando essa questão aos docentes. O
prof. Amauri disse que o colegiado da Eng. Florestal já havia aprovado a solicitação da reserva
de monitor feita pelo docente. Disse também que a coordenação fez uma consulta ao SEACA
para saber se isso era permitido. A servidora Ana Flávia apresentou em tela a consulta feita ao
SEACA bem como a resposta recebida, na qual o setor supracitado coloca que não há
impedimento em colocar a disciplina de Desenho como prioridade um desde que devidamente
justificado nos critérios elencados pelo colegiado. A prof.ª Hosane disse que o departamento
que é responsável por disponibilizar o professor para ministrar a disciplina. Segundo ela, o
departamento tem que cobrir esse encargo didático. O colegiado/coordenação não tem que se
envolver com essa questão (disponibilidade de professor). O prof. Amauri disse que durante o
período remoto o prof. Édio também se disponibilizou em ofertar a disciplina para o BIB uma
vez que a docente responsável pelo encargo didático no DEFLO optou por não ofertar a
disciplina no período remoto. Desse modo, caso o prof. Édio não tivesse aceitado fazer esse
favor para o curso, a demanda de reposição seria muito maior do que a que temos hoje. Sendo
assim não vê empecilho em atender a solicitação da bolsa de monitoria. O prof. Cleber disse
que são duas questões diferentes: uma questão é a solicitação do prof. Édio que é pedido justo
e outra é a questão do departamento deixar o encargo descoberto e deixando na mão do
colegiado a resolução do problema. Segundo ele, a negociação do encargo didático deve ser
feita entre o DEFLO e o docente. Mas é preciso pesar também na hora de decidir que a
disciplina de Desenho sempre é contemplada com bolsa e porque não conceder a bolsa agora?
A prof.ª Adélia disse que é importante considerar as pontuações do prof. Cléber e da prof.ª
Hosane, mas que o colegiado precisa pensar também nos alunos. Segundo ela, apesar de ter o
problema do encargo no DEFLO é preciso pensar na necessidade de atender os alunos no
momento. Neste caso, ceder a bolsa pensando nos alunos para que não fiquem sem a
disciplina. Quanto mais tempo sem cursar a disciplina, mais complicado fica a situação. O prof.
Amauri esclareceu então que diante da impossibilidade de contratar professor, a solução
encontrada pelo DEFLO foi tentar negociar com o prof. do DCIAG para que os mesmo
ministrasse a disciplina no BIB e na Eng. Florestal e como condição para atender a solicitação
do DEFLO, o prof. solicitou um monitor, pois sem ele não seria viável atender tantos alunos. A
prof. Ana Paula reiterou que isso é uma situação provisória e que acha importante que seja
oficializado esse acordo do prof. Édio junto ao DEFLO. O prof. Amauri disse que o acordo foi
feito é de responsabilidade do DEFLO. A coordenação só pede o encargo, logo não vê
necessidade da coordenação solicitar a oficialização do mesmo. Deliberação: 5 votos a favor
de elencar a disciplina de Desenho Técnico Digital como prioridade um no próximo edital de
monitora e uma abstenção (prof.ª Hosane). EXPEDIENTE 5. Formulário para levantamento

 Levantamento dede demanda de vagas para reposição de disciplinas do período remoto.
disciplinas de reposição. O prof. Amauri explicou que num primeiro momento as Coordenações
seguiram o que determinava a Resolução CONEP 36/2021 e solicitaram a DICON o
levantamento junto ao NTinf da planilha com os dados do sistema de controle acadêmico para
reposição. No entanto, a planilha enviada não era compatível com a realidade. Diante disso foi
solicitado uma reunião com a pró-reitora Elisa Tuler para esclarecimentos sobre a forma como
deveria ser feito esse levantamento. Nesta reunião a pró-reitora disse que a coordenação
poderia fazer esse levantamento da forma que achasse melhor e que o prazo para envio deste
plano de reposição seria adiado. Diante disso, o prof. Amauri falou que uma das formas que



outras coordenações estão fazendo para realizar esse levantamento é através de um formulário
on-line para os alunos. E que decidiu ad referendum fazer desta forma também no BIB. A
servidora Ana Flávia apresentou em tela para os membros os formulário que foi enviado aos
alunos e informou que o prazo dado para resposta foi até o dia 19/06/2022. Disse também que
pediu apoio do CABIB para divulgação do formulário junto aos alunos do curso. Os membros
aprovaram o formulário enviado para os alunos. EXPEDIENTE 6. Informes. Ementas das

 O prof. Amauri informou que dia 09/06/2022 terá umadisciplinas para reformulação do PPC.
reunião com as outras coordenações do CSL para definir um modelo de ementa padrão para os
cursos. Segundo ele, o modelo dessa ementa deverá ser mais completo uma vez que irá
compor todos os cursos. Dessa forma, ele disse para pedir aos professores para aguardarem
para enviar as ementas até ter o modelo padrão entre os cursos. 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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