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ATA DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) 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 23 (vinte e três) do mês de novembro de 2020, às 14h (quatorze 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, Hosane          
Aparecida Tarôco, o professor Amauri Geraldo de Souza e o representante discente            
Gabriel da Silva Freitas. A docente Alejandra Semiramis Albuquerque justificou sua           
ausência. A reunião foi presidida pelo coordenador do BIB, o Prof. Amauri Geraldo de              
Souza, que cumprimentou a todos e antes de dar início a pauta de reunião justificou o                
porque precisou agendar a reunião extraordinária para esta segunda-feira, a saber:           
Devido às deliberações que precisavam passar no colegiado considerando o edital           
monitoria para o 2º período remoto emergencial e os prazos que constam nele.             
EXPEDIENTE 1. Apreciação e Aprovação dos Planos de Ensino do 2º Período            
Remoto Emergencial. A professora Adélia colocou que sentiu falta em alguns planos            
de ensino enviados das datas das atividades (alguns planos só constavam a semana)             
e também da falta do horário de atendimento ao discente. A professora Ana Paula              
colocou que no semestre passado ocorreu a mesma coisa, mas devido a prazo para              
aprovação dos planos não foi solicitada essa alteração. Ela pontuou também que na             
maioria dos casos isso aconteceu nas disciplinas optativas e ao consultar as            
coordenações dos cursos sobre essa questão nos planos de ensino, essas           
coordenações (CEALI e CEAGR) responderam que não é uma exigência que os            
atendimentos estejam dentro do plano de ensino. Eles apenas orientam aos           
professores que não colocam o atendimento no plano que divulguem de alguma forma             
esses horários aos alunos: seja durante as aulas seja no portal didático. Professora             
Hosane então sugeriu que para o próximo semestre o colegiado elabore um modelo             
de plano de ensino mais minucioso e que nele conste o horário de atendimento. Ao               
final da apreciação dos planos foi deliberado que verificasse junto aos docentes das             
disciplinas de “Desenho Técnico e Digital” e “Administração Agroindustrial e Ética           
Profissional” a possibilidade deles inserirem nos planos de ensino o horário de            
atendimento aos discentes por se tratarem de disciplinas obrigatórias. Após a           
discussão todos os planos apresentados foram aprovados, a saber: OBRIGATÓRIAS:          
Administração Agroindustrial e Ética Profissional, Bioquímica Geral, Cálculo 1,         
Citologia, Delineamento e Análise de Experimento, Desenho Técnico e Digital,          
Estatística Básica, Estudos Interdisciplinares, Física 1, Física 2, GAAL, Metodologia da           
Pesquisa, Microbiologia Geral, Química Analítica, Química Geral e Química Orgânica.          
OPTATIVAS e ELETIVAS: Adubos e Adubação, Agrometeorologia, Algoritmos e         
Programação de Computadores, Biotecnologia Aplicada, Entomologia Aplicada,       
Entomologia Geral, Fisiologia Vegetal, Fitopatologia Aplicada, Fitopatologia Geral,        
Melhoramento Vegetal, Microbiologia dos Solos, Modelagem de Biossistemas,        
Princípios de Economia, Química e Fertilidade dos Solos, Termodinâmica e Zoologia,           
Tópicos Especiais em Bioquímica de Alimentos. EXPEDIENTE 2. Edital de Monitoria           
do 2º Período Remoto Emergencial (Edital 008/2020 PROEN). 2.1. Aprovação dos           
Critérios de Monitoria para Ranking. Os membros do colegiado decidiram manter os            
mesmo critérios adotados no Edital 007/2020 PROEN de monitoria, levando em           
consideração os semestre letivos regulares, visto que os dados do período remoto            
como percentual de reprovação ainda não está disponível. 2.2. Aprovação das           
Solicitações de Monitoria Recebidas. Foram aprovadas todas as solicitações de          
monitoria feitas ao BIB, a saber: Anatomia Vegetal, Bioquímica Geral, Cálculo 1,            
Citologia, GAAL, Delineamento e Análise de Experimento, Desenho Técnico e Digital,           
Estatística Básica, Física 1, Física 2, Fitopatologia Aplicada, Fitopatologia Geral,          
Metodologia de Pesquisa, Microbiologia Geral, Química Geral, Química Orgânica,         
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Sistemática e Organografia Vegetal e Tópicos Especiais em Microbiologia de          
Alimentos. 2.3. Raqueamento conforme critérios aprovados seguem anexo a essa          
ata. EXPEDIENTE 3. Outros. Definir quais disciplinas serão ofertadas para os           
ingressantes 2020/02. Ficou definido que serão ofertadas as disciplinas de Estatística           
Básica e Desenho Técnico e Digital para os ingressantes 2020/02. Ficou definido            
também que haveria reserva de vagas para os ingressantes 2020/01 na disciplina de             
Estatística Básica visto que no 1º semestre remoto ela não foi oferecida. Informes:             
Relatório do CABIB sobre o 1ª Período Remoto Emergencial. O Coordenador           
Amauri e o discente Gabriel apresentaram o relatório enviado pelo CABIB sobre a             
pesquisa realizada entre os discentes do 1º Período Remoto Emergencial. Antes de            
terminar a reunião, a servidora da secretaria do BIB questionou como ficará a questão              
de assinatura das atas do colegiado tendo em vista que o Gestão ainda não conseguiu               
incluir o discentes no SIPAC para poderem realizar essa assinatura. O discente            
Gabriel colocou que não se importava de no momento apenas os docentes            
assinassem as atas enquanto a situação de assinatura de discente não for resolvida,             
tendo em vista que todas as reuniões são gravadas. Ficou então acordado que as atas               
seriam inseridas no SIPAC para assinatura dos docentes e que o discente Gabriel             
enviaria um e-mail informando se aprovou ou não a ata inserida no sistema. 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 ___________________________________________ 

Hosane Aparecida Tarôco ________________________________________________ 
 

Gabriel da Silva Freitas __________________________________________________ 
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