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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 09 (nove) do mês de julho de 2020, às 09h (nove 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, Alejandra Semiramis Albuquerque e Ana         
Paula Coelho Madeira Silva, o professor Leonardo Lucas Carnevalli Dias e o            
representante discente Gabriel da Silva Freitas. O professor Amauri Geraldo de           
Souza justificou ausência uma vez que se encontrava em período de férias. 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. Tempo de Integralização do discente Renan Vieira         
Mechetti Ferreira. A professora Ana Paula pontuou que para o cálculo desse            
tempo deveria ser utilizado o CHC (Carga Horária Cumprida para          
integralização antes do novo ingresso) informado pela DICON no e-mail e não            
o valor que consta no histórico do aluno, conforme orientou a DICON também             
em e-mail enviado à Coordenadoria. Assim, atendendo a solicitação da DICON           
e a Resolução CONEP nº 022 de 13/09/2019 , os membros fizeram o cálculo              
do tempo integralização do aluno supracitado conforme o art. 14 desta           
Resolução e o resultado encontrado foi de 5 (cinco) semestres. EXPEDIENTE           
2. Levantamento da Coordenação do BIB sobre aulas remotas         
emergências na UFSJ (Docentes e Discentes do BIB). A prof.ª Ana Paula            
explicou que apesar da PROEN já ter aplicado um questionário sobre as aulas             
remotas, era necessário realizar um levantamento específico do curso         
Interdisciplinar de Biossistemas. Esse levantamento específico ajudaria a        
nortear a coordenação a se posicionar na reunião Congregação quando as           
aulas remotas fossem discutidas e ajudaria a entender melhor qual a situação            
do BIB nesse contexto. Os dados coletados foram apresentados aos membros.           
A prof.ª Ana Paula informou que responderam ao questionário 73 alunos e 29             
docentes, sendo neste último a maioria de disciplinas optativas. Em ambos os            
questionários a maioria se manifestou favorável a aula remota emergencial, no           
entanto foram levantadas por alunos e também por docentes a preocupação           
com o acesso de todos a essas aulas e como ficariam as disciplinas que têm               
grande conteúdo prático. O discente Gabriel disse que apresentou os dados           
finais deste levantamento feito pelo BIB em reunião dos Centros Acadêmicos           
dos Cursos do CSL, para que os alunos tivessem uma idéia da situação do BIB               
nesse contexto.EXPEDIENTE 3. Formulário PROEN referente a Diretrizes        
sobre possível realização de aulas remotas. A coordenadora explicou que          
esse questionário foi feito pela Comissão que está discutindo o possível retorno            
da aulas na Universidade. Segundo ela essa Comissão foi montada a partir de             
um encaminhamento feito na última reunião da Congregação. Ela colocou          
também que esse questionário deveria ser respondido de forma conjunta com o            
Colegiado de Curso. O prof. Leonardo acrescentou que essa Comissão          
apresentou três cenários para a Universidade, a saber: 1- Não retorno às aulas             
(Essa opção no caso é vista como uma perspectiva ruim, visto que a             
Universidade precisa dar uma resposta a sociedade frente à pandemia); 2-           
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Retorno de aulas presencial (Essa opção se mostra inviável visto o avanço da             
pandemia no país e os risco que ela incorreria a saúde dos envolvidos) e 3-               
Retorno de aulas remotas (Nessa última, a ideia é a Universidade ofertar um             
semestre excepcional aos alunos, de forma remota, visto que o isolamento           
social deve-se manter por um bom tempo). Após a fala do prof. Leonardo, a              
prof. Ana Paula iniciou a apresentação do formulário referente às Diretrizes           
para possível retomada das aulas remotas. Foi feita a leitura e discussão entre             
os membros de tópico por tópico do questionário. Ao final, o questionário foi             
enviado e uma cópia das respostas segue anexa a essa ata. 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 _____________________________________ 

Gabriel da Silva Freitas ____________________________________________ 

Leonardo Lucas Carnevalli Dias _____________________________________ 
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