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ATA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) 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 23 (vinte e três) do mês de setembro 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, os professores Amauri Geraldo de Souza e Leonardo Lucas Carnevalli           
Dias, e o representante discente Gabriel da Silva Freitas. A professora           
Alejandra Semiramis Albuquerque justificou sua ausência. 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. 1.1. Catherine Peralta: Autorização ad referendum para a         
aluna dar continuidade às atividades do regime especial de estudos          
2019/02 junto às disciplinas em que os docentes se dispuserem a dar já             
durante o ERE. Homologada por todos. 1.2. Aprovação ad referendum dos           
termos do Edital do Processo Seletivo de Monitores e as competências do            
monitor (Art. 7º Resolução 10/2007 - CONDI). Foi informado aos membros           
que foi mantido todos os termos do modelo de edital disponibilizado pelo            
SEACA/PROEN, porém foi acrescentando em “Disposições Gerais” o seguinte         
item: “14.8. A Coordenação de Curso não se responsabilizará por eventuais           
problemas técnico e/ou congestionamentos de rede que impeçam o aluno de           
se inscrever dentro do prazo previsto nesse edital ou mesmo participar de            
entrevista virtuais e/ou outros eventos.” A coordenadora explicou que devido          
aos prazos curtos para implementação da bolsa não foi possível realizar uma            
reunião anterior para aprovação dos termos do Edital, por isso a aprovação foi             
ad referendum. Ela esclareceu também o porquê do acréscimo desse termo, a            
saber: assim como nos processos presenciais anteriores a coordenação ou o           
docente não se responsabilizava por infortúnios que pudessem acontecer como          
o discente que o impedisse de fazer inscrição ou participar de seleção            
(exemplo não conseguir chegar a tempo porque perdeu ônibus, problemas de           
rede e outros), no caso remoto também não se pode responsabilizar.           
Homologada por todos. 1.3. Quebra de requisitos 3ª Etapa de Inscrição           
Periódica - 1ª Período Remoto Emergencial. A coordenadora apresentou a          
todas as quebra de pré-requisito realizadas na 3ª etapa, a saber: Letícia            
Gabriela Silva (156050041) – Disciplina Solicitada: Química, Fertilidade do Solo          
e Nutrição de Plantas e pré-requisito quebrado: Culturas da Soja e do Feijão;             
Bárbara Fonseca da Silva (166050052) – Disciplina Solicitada: Física I e           
pré-requisito quebrado: Cálculo 1; Ana Paula dos Santos Xavier Ferreira          
(176050019) – Disciplina Solicitada: Física I e pré requisito quebrado: Cálculo           
1; Ana Luísa Gonçalves Azevedo (196050040) – Disciplina Solicitada:         
Microbiologia Geral e pré-requisito quebrado: Citologia; Gabrielle de Cássia         
Sabino Fossali Malaquias (206050014) – Disciplina Solicitada: Modelagem de         
Biossistemas e pré-requisito quebrado: Física 2; Marcus Vinicius Martins     
Carvalho (176050016) – Disciplina Solicitada: Mecânica dos Fluídos e         
pré-requisito quebrado: Cálculo 2. A quebras foram homologada por todos.          
EXPEDIENTE 1. Definir a carga horária máxima de forma que não seja            
necessário autorizar quebra de carga horária máxima na 3ª Etapa de           
Inscrição Periódica. A prof.ª Ana Paula relatou aos membros as dificuldades           
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que teve na 3ª Etapa devido às limitações do sistema CONTAC e que             
acabaram tornando o trabalho moroso e dispendioso. Segundo ela, o sistema           
apenas acusa que a carga horária será ultrapassada, mas não informa em            
quanto essa carga é ultrapassada. Logo, após aceitar a quebra de carga            
horária, é necessário entrar em inscrição por inscrição de aluno para averiguar            
se o limite ultrapassado está dentro do permitido pelo colegiado de curso.            
Desse modo, ela propôs que para o próximo período emergencial a carga            
horária máxima definida e inserida pela DICON no sistema já contabilizasse as            
50 horas a mais estabelecidas pelo colegiado, totalizando 290 horas. Dessa           
forma, na 3ª etapa não seria mais permitido quebrar carga horária, visto que             
ela já estaria no teto máximo estabelecido. A proposta foi aprovado por            
unanimidade. EXPEDIENTE 2. Proposta de alteração de critério para         
quebra de pré-requisito de disciplina (75% da carga horária obrigatória). A           
coordenadora mais uma vez apontou as limitações do sistema CONTAC que           
não emite nenhum relatório do aluno informando a carga horária de disciplinas            
obrigatórias cursadas. Nos relatórios (Extrato e Histórico) é informado apenas a           
carga horária total cursada dentro do curso. Logo para se saber a carga horária              
obrigatória cursada pelo discente é necessário fazer manualmente, somando         
através do histórico todas as cargas horárias de disciplinas feitas pelo aluno.            
Trabalho esse que é inviável tendo em vista o número de pedidos, o tempo que               
levaria para realizá-lo e o prazo para conclusão da 3ª Etapa. O prof. Leonardo              
explicou que quando esse critério foi definido pelo colegiado o sistema           
informava esse dado e o intuito dele foi tornar a autorização de quebra mais              
rigorosa, impedindo que alunos que cursaram apenas disciplinas optativas         
conseguissem quebrar pré-requisito e ao mesmo tempo auxiliar os alunos que           
estão próximo de formar a “puxar” disciplinas uma vez que eles têm dificuldade             
de conseguir vagas em disciplinas obrigatórias que são muito demandadas. o           
prof. Amauri sugeriu que ou não fosse autorizada quebra de pré-requisito ou            
então que a coordenação conferisse esse dado manualmente um a um. A            
professora Ana Paula reiterou a inviabilidade de fazer essa conferência          
manualmente. O prof. Leonardo então propôs que seja feita uma consulta ao            
NTinf para saber se é possível o sistema emitir um relatório do aluno com esse               
dado. Em caso positivo manter esse critério e em caso negativo que o             
colegiado discuta então um novo critério aplicável dentro das limitações do           
CONTAC. 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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