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ATA  DA  17ª  (DÉCIMA  SÉTIMA )  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  
No  dia  16  (dezesseis)  do  mês  de  março  de  2020,  às  08h  (oito  horas),  na  sala                 
de  reuniões  do  Departamento  de  Ciências  Exatas  e  Biológicas  (DECEB),           
Campus  Sete  Lagoas  –  UFSJ  reuniram-se  os  membros  do  Colegiado  do  curso             
Interdisciplinar  em  Biossistemas.  Estiveram  presentes  na  reunião  as          
professoras  Alejandra  Semiramis  Albuquerque,  Ana  Paula  Coelho  Madeira         
Silva,  os  professores  Amauri  Geraldo  de  Souza  e  Leonardo  Lucas  Carnevalli            
Dias  e  o  representante  discente  Gabriel  da  Silva  Freitas.  A  professora  Adélia             
Conceição  Diniz  justificou  ausência  uma  vez  que  se  encontrava  em  aula. A             
reunião  foi  presidida  pela  coordenadora  do  BIB,  a  Prof.ª Ana  Paula  Coelho             
Madeira  Silva ,  que  cumprimentou  a  todos  e  iniciou  a  apresentação  da  pauta.             
EXPEDIENTE  1.  Homologações.  1.1. Disciplinas  de  Recuperação  (RER)         
aprovados  ad  referendum pela  coordenação  do  curso: Física  II,  Química           
Orgânica,  Citologia,  Fitopatologia  Aplicada,  Fitopatologia  Geral,       
Melhoramento  Vegetal,  Eletrotécnica  Aplicada  a  Engenharia  de  Alimentos,         
Anatomia  Vegetal,  Física  III  e  Química  Geral. Homologadas  por  todos           
presentes.    1.2.  Planos  de  ensino  aprovados ad  referendum:       
Sociologia  e  Extensão  Rural,  Administração  Agroindustrial  e  Ética         
Profissional  e  Desenho  Técnico  Digital. Homologados  por  todos  os          
presentes.    1.3.  Homologação  do  Ranqueamento  Final  do  BIB  das        
Solicitações  de  Monitorias  Remuneradas  -  Programa  2020/01.  A         
coordenadora  apresentou  a  todos  a  classificação  de  ordem  de  prioridade  de            
atendimento  feita  na  primeira  1ª  etapa  descrita  nos  critérios.  Na  sequência            
apresentou  a  classificação  final  após  reclassificação  de  ordem  de  prioridade           
realizada  na  reunião  dos  coordenações  do campus  CSL,  conforme  2ª  Etapa            
descrita  nos  critérios.  Na  oportunidade  a  coordenadora  informou  que  a           
reclassificação  de  ordem  de  prioridade  foi  realizada  durante  a  reunião  ordinária            
do  Colegiado  de  Engenharia  de  Alimentos,  ocorrida  em  14  de  fevereiro  de             
2020,  conforme  sugerido  pelo  pró-reitor  da  PROEN.  Os  membros          
homologaram   ambas   as   classificações.     1.4.  Contagem  de  Horas  de     
Atividades  Complementares .  Discente  Grazielli  Santos  dos  Reis.  Carga         
horária  contabilizada:  274h.  Homologada  por  todos.  Discente Laura  Rocha          
Ferreira  -  Carga  horária  contabilizada:  220h.  Homologada  por  todos.  Discente           

Marcus  Vinicius  Martins  Carvalho  -  Carga  horária  contabilizada:  200h.          
Homologada  por  todos .  1.5. Critérios  para  vagas  remanescentes  da  3ª           
Etapa  do  BIB,  definido  ad  referendum  pela  coordenação:  Chamada          
Presencial,  atendimento  de  vagas  por  ordem  de  chegada  durante  data  e            
horário  determinado  e  divulgado. Homologada  por  todos. 1.6. Quebra  de           
Pré-requisito  3ª  Etapa. Discentes  Jefferson  Luiz  da  Silva  e  Bárbara  Fonseca            
da  Silva  -  Química  Orgânica  pré-requisito  quebrado:  Química  Geral.          
Homologadas.  Discente  Gabrielle  de  Cássia  Sabino  Fossali  Malaquias  - Física            
II  pré-requisito  quebrado:  Física.  Homologada.  Discentes  Ana  Paula  Fernandes          
da  Silva  e  Cristiano  Araújo  Meira  -  TCC  2  pré-requisito  quebrado:  TCC  1.              
Homologadas.  Discentes  Ana  Paula  dos  Santos  Xavier  Ferreira  e Bárbara           
Fonseca  da  Silva  -  Física  I  pré-requisito  quebrado:  Cálculo  I.  Homologadas.            
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Discente  Kelson  Willian  de  Oliveira  - Delineamento  Experimental  pré-requisito           
quebrado:  Estatística  Básica.  Homologada.  Discente  Marcus  Vinicius  Martins         
Carvalho  -  Mecânica  dos  Fluídos  pré-requisito  quebrado:  Física  II.          
Homologada.  Discente  Nayara  Mourão  Rocha  -  Biologia  e  Manejo  de  Plantas            
Daninhas  pré-requisito  quebrado;  Sistemática  e  Organografia  Vegetal.        
Homologada.  Discente  Felipe  Campos  Silva  -  Química  Analitica  pré-requisito          
quebrado  Química  Geral.  As  quebras  de  pré  requisitos  foram  realizadas           
respeitando  os  critérios  definidos  neste  colegiado. EXPEDIENTE  2.         
Requerimento  nº  98036/2020  -  Letycia  Zandona  Aguiar:  Solicita         
prorrogação  de  Prazo  de  Integralização  por  mais  um  semestre  letivo. Os            
membros  analisaram  o  plano  de  estudos  e  os  histórico  da  aluna  e  aprovaram  a               
solicitação  e  o  plano  apresentado. EXPEDIENTE  3. Definição  de  Data  para            
Reuniões  Ordinárias  do  Colegiado. A  princípio  os  membros  definiram  que  as            
reuniões  ordinárias  ocorrerão  às  quartas-feiras,  às  15  horas,  na  semana           
anterior  a  reunião  de  Departamento  do  DECEB.  Caso  a  disciplina  Sistemática  e             
Organografia  Vegetal  seja  ministrada  ainda  esse  semestre,  as  reuniões          
ordinárias  passarão  para  sexta-feira,  às  13:30,  na  semana  anterior  a  reunião  de             
Departamento  do  DECEB,  uma  vez  que  neste  caso  o  discente  Gabriel  passa  a              
ter  aulas  no  período  da  tarde  nas  quartas-feiras. EXPEDIENTE  4. Edital            
UFSJ/PROEN  0003/2020  -  Referente  a  concessão  de  apoio  e          
financiamento  para  realização  da  SEACAD.  A  prof.ª  Ana  Paula  disse  que  foi             
procurada  por  alunos  solicitando  que  o  BIB  concorresse  ao  Edital  de  Semana             
Acadêmica  uma  vez  que  haviam  formado  um  grupo,  que  inclusive  contava  com             
a  participação  do  discente  Gabriel,  representante  do  colegiado,  que  estaria  a            
frente  da  organização  desse  evento.  A  coordenadora  relembrou  o  que  ocorreu            
ano  passado,  quando  os  alunos  que  se  propuseram  a  organizar  o  evento  não  o               
fizeram  e  Coordenação  acabou  tendo  que  devolver  o  recurso.  Ela  reforçou  a             
responsabilidade  desse  grupo  tendo  em  vista  que  quando  uma  Coordenação           
pleiteia  o  recurso  e  não  o  utiliza  acaba  prejudicando  os  demais  cursos,  que              
poderiam  ter  recebido  esse  valor  para  realização  do  seu  evento.  Por  fim  os              
membros  aprovaram  a  proposta  do  discente  Gabriel  para  realização  da           
SEACAD  2020.  EXPEDIENTE  5. Normas  TCC. O  vice-coordenador  Amauri           
disse  que  os  docentes  responsáveis  pelos  TCC  dos  curso  do  CSL  se  reuniram              
para  discutir  a  normatização  dos  mesmos  e  padronizar  esses  trabalhos  entre            
os  cursos.  Segundo  ele,  a  biblioteca  começará  a  receber  esses  trabalhos  e             
passará  a  deixá-los  disponíveis  para  o  público,  mediante  a  autorização  do            
autor,  que  deverá  assinar  um  termo  autorizando  a  publicação.  Desse  modo,  os             
alunos  não  precisarão  mais  entregar  na  coordenação  a  cópia  do  TCC  e  nem  o               
CD,  exigido  anteriormente,  deverão  entregar  apenas  as  atas  de  defesa  para            
arquivamento.  EXPEDIENTE  6. Outros.  6.1.  Falta  de  docente  para          
disciplina  de  Sistemática  e  Organografia  Vegetal.  O  prof.  Leonardo  explicou            
que  a  reunião  do  CONSU,  que  definiria  o  seria  feito  a  respeito  da  contratação               
de  docentes  em  função  do  Ofício-circular  nº  01/2020  emitido  pelo  MEC,  foi             
adiada  para  o  dia  30/03/2020.  Desse  modo,  a  coordenação  precisava  definir  o             
que  faria  com  os  alunos  inscritos  nesta  disciplina  uma  vez  que,  de  acordo  com               
o  calendário  acadêmico,  a  coordenação  só  conseguiria  realizar  ajuste  na           
inscrição  periódica  até  o  dia  27/03/2020  e  que  não  era  garantido  que  o  CONSU               
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aprovaria  a  contratação  do  docente  para  disciplina.  O  colegiado  então  definiu,            
para  que  os  alunos  não  ficassem  prejudicados,  que  era  melhor  excluir  os             
discente  inscritos  nesta  turma  e  caso  a  disciplina  fosse  ministrada  ainda  esse             
semestre,  que  a  coordenação  abrisse  no  sistema  um  turma  extemporânea  e  os             
inserisse  novamente.  Eles  deliberaram  ainda  que  fosse  enviado  e-mail  para           
esses  alunos  explicando  a  exclusão  da  disciplina  e  a  possibilidade  de  inclusão             
novamente  na  mesma. 6.2.  Feedback  sobre  oferecimento  das  disciplinas          
extemporâneas  para  aluno  repetentes  pela  Coordenação  do  BIB.  A          
coordenadora  relatou  que  a  forma  como  as  disciplinas  extemporâneas  têm  sido            
oferecidas  precisa  ser  revista,  pois  todo  o  trabalho  fica  acumulado  em  apenas             
uma  coordenação  e  que  houve  divergências  com  outras  coordenações  no           
quesito  de  critérios  para  preenchimento  das  vagas  e  outros. EXPEDIENTE  7.            
Informes.  7.1. O  professor  Amauri  informou  que  a  docente  Hosane  Tarôco            
assumirá  a  disciplina  TCC  2. 7.2. A  prof.ª  Ana  Paula  disse  que  algumas              
coordenações  do  CSL  questionaram  o  quantitativo  de  vagas  oferecidas  para  os            
alunos  repetentes  de  Química  Orgânica,  uma  vez  que  o  docente  responsável            
pela  disciplina  só  abriu  vagas  para  turma  de  recuperação.  A  princípio  as             
coordenações  propuseram  que  o  BIB  fizesse  um  ofício  à  PROEN  para            
consultar  sobre  essa  questão.  A  professora  Ana  Paula  respondeu  a  eles  que  o              
BIB  não  faria  essa  consulta  pois  estaria  sendo  incoerente  uma  vez  que             
sobraram  vagas  de  Química  Orgânica  neste  semestre  no  Curso.  Caso  tenha            
problemas  no  próximo  semestre,  aí  sim  ela  realizará  a  consulta.  A            
coordenadora  colocou  ainda  que  alguns  coordenadores  confundem        
departamento  com  coordenação  de  curso,  e  entendem  de  forma  equivocada           
que  a  coordenação  é  vinculada  ao  departamento,  no  caso  o  BIB  é  vinculado  ao               
DECEB,  sendo  que  na  verdade  eles  são  instâncias  diferentes  e  independentes.            
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  
 
Alejandra   Semiramis   Albuquerque   ___________________________________  

Ana   Paula   Coelho   Madeira   Silva   _____________________________________  

Amauri   Geraldo   de   Souza   __________________________________________  

Gabriel   da   Silva   Freitas   _   ___________________________________________  

Leonardo   Lucas   Carnevalli   Dias   _____________________________________  
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