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ATA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) 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-x-x-x-x-x-x-x-x.     
No dia 30 (trinta) do mês de outubro de 2020, às 9h (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, Ana Paula Coelho Madeira Silva, Alejandra Semiramis          
Albuquerque e Hosane Aparecida Tarôco, o professor Amauri Geraldo de Souza e o             
representante discente Gabriel da Silva Freitas. A reunião foi presidida pelo           
coordenador do BIB, o Prof. Amauri Geraldo de Souza, que cumprimentou a todos e              
iniciou a apresentação da pauta. EXPEDIENTE 1. HOMOLOGAÇÕES. 1.1.         
Contagem de Horas de Atividades Complementares: Gabrielle de Cassia Sabino          
Fossali Malaquias. Horas contabilizadas: 207 horas. Homologada por todos. 1.2.          
Equivalência de Disciplinas de Química Geral (UNA) e GAAL (UNA), do discente            
Anselmo Lima da Silva Júnior. O coordenador informou ao colegiado que ambas            
solicitações de equivalência foram analisadas e aprovadas pelos docentes         
responsáveis pelas respectivas disciplinar, estando de acordo com a Resolução          
CONEP 013/2015. Homologadas por todos. EXPEDIENTE 2. Resposta NTinf sobre          
relatório no sistema que conste carga horária obrigatória cursada e carga           
horária optativa cursada de forma distinta. O coordenador Amauri colocou que o            
NTinf informou que não é possível emitir um relatório pela coordenação que discrimine             
carga horária obrigatório de optativa. Segundo o NTinf quem pode emitir esse tipo de              
relatório é a DICON. Diante disse o professor Amauri disse também que a             
coordenação fez uma consulta a DICON sobre esse relatório e a servidora da DICON              
informou que esse relatório é o Relatório de Integralização e que a coordenação tem              
que fazer o pedido via e-mail para eles enviarem. E sendo muitas as solicitações, pode               
ser que demore um pouco o retorno da DICON devido às diversas demandas do Setor               
durante o início do semestre. A prof.ª Ana Paula também esclareceu que a 3ª Etapa de                
Inscrição Periódica é feita de forma manual pela coordenação de curso e que o              
histórico do aluno não explicita a carga horária obrigatória. Desse modo, para se             
contabilizar a carga horária obrigatória, ou a coordenação faz isso manualmente           
olhando histórico por histório e somando as carga horárias da disciplina, o que é              
inviável, ou pede a DICON o relatório de integralização, o que também é complicado              
visto que a 3º Etapa tem prazo para finalizar e pode ser que a DICON não consiga                 
atender dentro do tempo necessário. Desta forma é mais viável que a coordenação de              
curso altere seu critério de quebra de pré-requisito. Os membros então concordaram            
em alterar o critério para quebra de requisito e após discussão definiram que o novo               
critério será: o aluno deverá ter pelo menos 85% da carga horária total cursada dentro               
do curso. EXPEDIENTE 3. Minuta de Desvinculação de Discentes. A minuta de            
desvinculação foi apresentada aos membros que teceram comentários sobre a mesma           
e a única sugestão de alteração foi levantada pelo discente Gabriel que sugeriu             
diminuir o prazo que consta no item IV do artigo 1º da minuta, a saber: “IV – for                  
infrequente em 50% das unidades curriculares em que estiver inscrito em seu primeiro             
período letivo na UFSJ”. EXPEDIENTE 4. Questionário CPA sobre o 1º Período            
Remoto Emergencial. O coordenador colocou que achou falho o fato da CPA ter             
aplicado a pesquisa sobre o ensino remoto emergencial no início do período, visto que              
para fazer a avaliação do ERE é necessário ter a vivência do mesmo. E assim como                
ele outros servidores também levantaram essa questão e sendo assim, foi solicitado a             
CPA que a mesma fizesse uma nova pesquisa agora no final do 1º período remoto               
emergencial. E considerando que essa nova pesquisa será realizada foi          
disponibilizado esse novo questionário para que as coordenações pudessem opinar ou           
acrescentar questões. Sendo assim, os questionários da CPA foram projetados e lidos            
ponto a ponto durante a reunião e ninguém teve nada a acrescentar. Antes de              
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encerrar esse ponto de pauta a prof.ª Hosane colocou que as capacitações deveriam             
ser direcionadas primeiramente para as maiores dificuldades relatadas, principalmente         
na questão tecnológica. O prof. Amauri também disse que achava interessante que no             
plano de ensino constasse quais programas e questões de informáticas seriam           
necessárias o aluno ter conhecimento para poder acompanhar a disciplina remota.           
EXPEDIENTE 4. Unidade Curriculares propostas pelas Unidades Acadêmicas        
para o 2º Período Remoto Emergencial. O coordenador Amauri disse que todos os             
departamento já encaminharam as disciplinas que serão ofertadas no 2º período           
remoto emergencial. Foi então projetado quais disciplinas cada departamento irá          
ofertar no próximo período, a saber: Disciplinas ofertadas pelo DECEB: Anatomia           
Vegetal (Optativa), Bioquímica Geral (Obrigatória), Cálculo 1 (Obrigatória), Cálculo 2          
(Optativa), Cálculo 3 ((Optativa)), Citologia (Obrigatória), Delineamento e Análise de          
Experimentos (Obrigatória), Ecologia Geral (Optativa), Estatística Básica (Obrigatória),        
Estudos Interdisciplinares (Obrigatória), Física 1 (Obrigatória), Física 2 (Obrigatória),         
Física 3 (Optativa), Fisiologia Vegetal (Optativa), Geometria Analítica e Álgebra Linear           
(Obrigatória), Metodologia da Pesquisa (Obrigatória), Microbiologia Geral (Obrigatória),        
Química Analítica (Obrigatória), Química Geral (Obrigatória), Química Orgânica        
(Obrigatória) e Sistemática Vegetal e Organografia (Optativa). O colegiado deferiu          
todas as disciplinas ofertadas pelo DECEB. Disciplinas ofertadas pelo DEALI: Análise           
Sensorial de Alimentos (Optativa), Matérias-Primas Agropecuárias (Optativa),       
Mecânica dos Fluidos Aplicada à Engenharia de Alimentos (Optativa), Operações          
Unitárias na Indústria de Alimentos 1 (Optativa), Termodinâmica Aplicada à          
Engenharia de Alimentos (Optativa), Tópicos Especiais em Princípios de Conservação          
de Alimentos (Optativa), Bioquímica de Alimentos (Optativa), Tópicos Especiais em          
Microbiologia de Alimentos (Optativa), Transferência de Calor e Massa Aplicada à           
Engenharia de Alimentos (Optativa) e Engenharia Bioquímica (Eletiva). ). O colegiado           
deferiu todas as disciplinas ofertadas pelo DEALI. Disciplinas ofertadas pelo DCIAG:           
Administração Agroindustrial e Ética Profissional (Obrigatória), Adubos e Adubação         
(Eletiva), Agrometeorologia (Optativa), Algoritmos e Programação de Computadores        
(Optativa), Biotecnologia Aplicada (Eletiva), Cartografia e Geoprocessamento       
(Optativa), Desenho Técnico Digital (Obrigatória), Entomologia Agrícola (Optativa),        
Entomologia Geral (Optativa), Física e Conservação do Solo (Eletiva), Fitopatologia          
Aplicada (Optativa), Fitopatologia Geral (Optativa), Hidráulica (Optativa), Introdução à         
Ciência do Solo (Optativa), Irrigação e Drenagem (Eletiva), Melhoramento Vegetal          
(Optativa), Microbiologia de Solos (Optativa), Modelagem de Biossistemas (Optativa),         
Princípios de Economia (Eletiva), Química, Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas            
(Optativa), Sensoriamento Remoto (Eletiva), Topografia Geoprocessada (Optativa)       
Zoologia Geral (Optativa) e Zootecnia Geral (Optativa). O colegiado deferiu todas as            
disciplinas ofertadas pelo DCIAG. Disciplinas ofertadas pelo DEFLO: Agrossilvicultura         
(Eletiva), Algoritmos e Programação Computacional (Eletiva), Avaliação de Impactos         
Ambientais (Eletiva), Dendrometria (Optativa), Ecologia Florestal (Eletiva), Economia        
Florestal (Eletiva), Energia da Biomassa (Eletiva), Estruturas e Construções de          
Madeira (Eletiva), Incêndios Florestais (Eletiva), Introdução a Engenharia Florestal         
(Eletiva), Inventário Florestal (Eletiva), Manejo de Florestas Nativas (Eletiva),         
Princípios e Métodos Silviculturais (Eletiva), Produtos Florestais não Madeireiros         
(Optativa), Recuperação de Áreas Degradadas (Eletiva), Sementes e Viveiros         
Florestais (Eletiva), Silvicultura (Eletiva) e Tecnologia da Madeira (Eletiva). O          
colegiado deferiu todas as disciplinas ofertadas pelo DEFLO. Foi informado também           
que não houve mudança em nomes e em carga horárias de disciplinas, não sendo              
necessário elaborar então tabela de equivalências e nem informar a DICON nenhum            
alteração visto que já foram informadas no 1º período remoto emergencial.           
EXPEDIENTE 5. Outros. O prof. Amauri informou que a coordenação de curso foi             
convidada para participar da Mostra de Cursos da UFSJ. Ele disse que ela ocorrerá de               

 



 
COORDENADORIA DO CURSO 

INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS 
 

forma on-line e que cada coordenação deverá apresentar um vídeo do seu curso. Ele              
disse que se algum membro tiver sugestão para a apresentação para encaminhar para             
ele. 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- 
 
Adélia Conceição Diniz __________________________________________________ 

Amauri Geraldo de Souza ________________________________________________ 

Ana Paula Coelho Madeira Silva ___________________________________________ 
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