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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- 
No dia 25 (vinte e cinco) do mês de agosto de 2020, 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 e Ana Paula Coelho Madeira           
Silva, o professor Amauri Geraldo de Souza e o representante discente           
Gabriel da Silva Freitas. Justificaram a ausência a professora Alejandra          
Semiramis Albuquerque e o professor Leonardo Lucas Carnevalli Dias. 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. Homologação. Critérios para ranqueamento de Monitoria        
aprovados ad referendum pela coordenação de curso (Edital PROEN         
007/2020). A Coordenadora explicou a todos o motivo que a levou a aprovar ad              
referendum os critérios para o monitoria do ERE, a saber: o prazo para envio              
da documentação estipulado pela PROEN no edital 007/2020 o que inviabilizou           
a ocorrência de mais reuniões do Colegiado para decidir sobre determinados           
trâmites do certame. Ela explicou também que procurou manter os critérios           
utilizados no Edital de Monitoria 2020/01, mas que precisou fazer algumas           
adequações uma vez que como as disciplinas do ERE não terão aula prática             
esse não poderia mais ser usado como critério de desempate para o ranking.             
Para substituí-lo foi colocado o seguinte critério: como critério de desempate           
será considerado a disciplina com maior oferecimento de vagas no Período           
Emergencial Remoto. Permanecendo o empate, será considerado aquela com         
maior número de alunos nos últimos 5 semestres (de 2017/02 a 2019/02).            
Considerando também que alguns docentes solicitaram mais de uma bolsa          
para sua disciplina foi necessário inserir mais um critério, a saber: O            
ranqueamento para os docentes que solicitaram mais de uma bolsa para sua            
disciplina será realizado da seguinte forma: 1 (uma) bolsa obedecerá o           
ranqueamento normal supracitado (Ranking 1), as demais bolsa 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. A Coordenadora informou            
também que, tendo em vista a inviabilidade de reunir com as demais            
coordenações e de convocar mais uma reunião do colegiado considerando o           
prazo determinado pela PROEN no Edital, não inseriu nos critérios a           
reclassificação da ordem de prioridade das solicitações de monitoria junto as           
outras coordenações conforme acontecia normalmente. O anexo dos Critérios         
para ranking foi então apresentado aos membros e homologado por todos.           
EXPEDIENTE 2. Edital PROEN 007/2020. Calendário para atendimento da         
1ª Etapa de Monitoria. O calendário foi apresentado e aprovado pelos           
membros constando as seguintes datas: de 20/08 a 24/08/2020 solicitação de           
Monitoria a Coordenação de Curso, 25/08/2020 reunião do Colegiado para          
aprovação e ranking das solicitações de monitoria, 26/08/2020        
publicação/divulgação da Tabela de Ordem Prioridade de Monitoria e critérios          
adotados junto aos docentes, 27/08/2020 recurso (aprovar data do recurso),          
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29/08/2020 avaliação dos Recursos Interpostos pela Coordenação de Curso e          
Publicação da Tabela de Prioridade De Monitoria Final e 31/08/2020 envio de            
documentação exigida no Edital a PROEN/SEACA. EXPEDIENTE 3.        
Aprovação das Solicitação de Monitoria. Os membros aprovaram as         
solicitações de bolsa de monitoria enviadas pelos docentes a coordenação de           
curso para 14 disciplinas. EXPEDIENTE 4. Ranqueamento das Solicitações         
de Monitoria. A coordenadora Ana Paula apresentou a prévia da planilha com            
ranking feito para as solicitações de monitoria conforme critérios estabelecidos.          
Essa planilha foi enviada anteriormente para análise dos membros. O          
Colegiado então aprovou o ranking apresentado que segue anexo a essa ata.            
EXPEDIENTE 5. Aprovação para deliberação ad referendum da        
coordenação de curso dos recurso interposto por docentes sobre o          
ordem de prioridade definida pelo colegiado de curso. A coordenadora          
disse mais uma vez que devido ao curto prazo estipulado pela PROEN para             
envio da documentação e devido a toda demanda que a Coordenação tem            
atendido em função do ERE, seria inviável convocar outra reunião para           
avaliação dos recursos interpostos ao ranking preliminar dentro do prazo. Os           
membros compreenderam e autorizaram a coordenação a deliberar ad         
referendum os recursos interpostos e a publicar o resultado final. O mesmo            
será homologado na próxima reunião do colegiado. EXPEDIENTE 6. Definição          
de cronograma para 3ª Etapa do 1º Período Remoto Emergencial. Os membros            
definiram que as inscrições para 3ª Etapa de Inscrição Periódica ocorreriam de            
03/09/2020 a 06/09/2020 e o processamento aconteceria de 07/09/2020 a          
09/09/2020. 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- 
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