
COORDENADORIA DO CURSO
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS

ATA DA 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) 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 04 (quatro)
do mês de fevereiro de 2021, 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, Hosane Aparecida Tarôco, Alejandra Semiramis
Albuquerque, 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 deu início a pauta da reunião.
EXPEDIENTE 1. Homologações. O coordenador Amauri explicou que essas decisões
foram tomadas ad referendum devido a inviabilidade de realização de reuniões em
dezembro/2020 e janeiro/2021 devido ao período de férias dos docentes e
consequentemente falta de quorum para as reuniões. 1.1- Terceira Etapa de
Inscrição Periódica para o 2º Período Remoto Emergencial. Cronograma definido
ad referendum (19/01 a 20/01 inscrições online e 21/01 a 22/01 processamento) e
critérios definidos ad referendum (Manutenção dos mesmos critérios utilizados no 1º
período remoto emergencial). Homologado por todos. 1.2- Edital Interno de
Monitoria nº 001/2021 aprovado ad referendum pela coordenação de curso.
Homologado por todos. 1.3 - Requerimento 104713/2020 - Ricardo Zappulla.
Solicitou equivalência em química orgânica. Documentação analisada pelo docente
responsável pela disciplina e aprovada pelo mesmo. Coordenação aprovou ad
referendum. Homologado por todos. 1.4 - Requerimento 106603/2021 - Anselmo L.
da S. Júnior. Solicitou equivalência em Estatística Básica. Documentação analisada
pela docente responsável pela disciplina e aprovada pela mesma. Coordenação
aprovou ad referendum. Homologado por todos. 1.5 - Quebras de pré-requisito na 3ª
Etapa de Inscrição Periódica do 2 PRE. Bianca Magalhães (152550054): CH: 3402 h
- Estatística Básica para cursar Delineamento e Análise de Experimento, Raniely Lima
de Paula (132550029): CH 3168 h - Estatística Básica para cursar Delineamento e
Análise de Experimento e Kelson Willian de Oliveira (186050014): CH: 2628 h -
Estatística Básica para cursar Delineamento e Análise de Experimento. Homologado
por todos. Antes de dar continuidade, o prof. Amauri disse que acordou entre as
coordenações de curso que alunos de outros campi que solicitassem disciplinas nos
cursos do CSL, deveriam atender aos critérios para quebra de pré-requisito e
extrapolação de carga horária estabelecidos pelo curso que está ofertando a
disciplina. EXPEDIENTE 2. Opiniões e reclamações dos discentes sobre o 1º
período emergencial remoto (CABIB/Gabriel). O representante discente, Gabriel
disse que essa pauta foi trazida por ele a pedido do CA do BIB e é referente ao
Relatório da pesquisa sobre situação dos discentes na sétima semana do 1 ° Período
Emergencial. De forma geral, o discente Gabriel colocou que os problemas apontados
por muitos alunos neste relatório foram muito subjetivos, como por exemplo a
quantidade de exercícios passados pelos docentes de algumas disciplinas. O que
pode ser muito para um não necessariamente é muito para o outro. E que muitas
reclamações giravam em torno disso. Ele colocou ainda que todas as atividades
estavam descritas no plano de ensino e que cabe ao aluno decidir se quer ou não
cursar aquela disciplina. A professora Ana Paula disse que participou da reunião da
congregação que tratou desse assunto. Segundo ela, parte das reclamações
apontadas pelo representante do DCE poderiam ter sido evitadas se os discentes
tomassem conhecimento do plano de ensino antes de se inscreverem nas disciplinas.
Os planos são divulgados pelas coordenadorias de curso antes do período de
inscrições periódicas e nele são apresentadas todas as informações sobre como a
Unidade Curricular será conduzida durante o período. O grande problema é que
muitos alunos se matriculam nas disciplinas e não lêem o plano de ensino. A
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professora Hosane disse que é preciso ser sensato e filtrar as reclamações dos alunos
e avaliar se é pertinente. Que os docentes devem ficar atentos às reclamações que
são comuns a muitos alunos. Colocou ainda que o plano de ensino é divulgado antes
justamente para que o aluno possa analisar e decidir se quer ou não cursar a
disciplina e que cabe ao docente seguir o plano de ensino e não abrir exceções. O
discente Gabriel disse que conversou com a presidente do CA do BIB sobre a questão
dos planos de ensino e que cabe ao aluno avaliar o plano e ver se tem condições de
fazer a disciplina conforme atividades previstas no plano e horários definidos. O
coordenador Amauri, disse então para o discente Gabriel repassar aos alunos sobre a
importância de ler os planos de ensino e avaliar se é compatível com seus horários e
com outras demandas, e caso contrário que o aluno exclua a disciplina. A professora
Adélia colocou que sempre segue o plano e só o modifica por motivo de força maior, e
ainda assim apenas com o consentimento de todos os alunos. EXPEDIENTE 3.
Definição de data e horário para as reuniões ordinárias do colegiado. O colegiado
definiu que suas reuniões ordinárias ocorreriam toda 1ª semana do mês, às
quintas-feiras, às 9 horas da manhã. EXPEDIENTE 4. InformeS. 4.1.Edital COPEVE
005/2020 - Revinculação. O coordenador Amauri contextualizou os membros sobre a
questão da ausência de vagas para o curso de agronomia no edital publicado pela
COPEVE. Segundo ele, 5 alunos do BIB procuraram a coordenação questionando
esse fato. Num primeiro momento, os alunos do BIB foram orientados a continuar no
curso de Biossistemas para manter o vínculo com a Universidade e ir puxando as
disciplinas do curso que pretende ingressar na revinculação. Paralelamente a isso, o
coordenador reivindicou essas vagas junto a PROEN, COPEVE e a DICON,
justamente porque esse é um curso interdisciplinar e essa é uma das possibilidades
previstas no curso. O professor Amauri disse também que resgatou um documento
junto com os últimos coordenadores do curso que consta um acordo feito entre as
coordenações dos cursos do CSL, no qual os cursos do campus destinariam 10 vagas
a cada semestre para os alunos do Interdisciplinar. Segundo ele, esses cursos
oferecem 50 vagas, mas devido a esse acordo passariam a oferta 40, deixando 10
vagas para os alunos da revinculação do BIB. E que ele questionou o pró-reitor
adjunto, prof. Vicente de Paula Leão, por que mudaram essa regra agora. O professor
Amauri disse que será realizada uma reunião entre a PROEN, DICON, COPEVE e a
coordenação do BIB para analisar essa questão e que ele irá convidar para participar
dessa reunião também os coordenadores dos cursos do CSL. Ele colocou ainda, que
a PROEN está pedindo para rever o trecho no PPC do BIB que diz: “Aos egressos do
BIB foi possibilitada a revinculação automática para os Cursos de Engenharia
Agronômica e Engenharia de Alimentos.”. De acordo com o prof. Vicente, não se pode
colocar que a revinculação é automática e sim que ela deve ocorrer conforme regras
estipuladas pela casa e de acordo com a disponibilidade de vagas. Por fim, o
professor Amauri disse que sugeriu também à COPEVE que seja lançado um novo
edital com as vagas de revinculação de agronomia. 4.2. Monitorias. O professor
Amauri informou que o professor Latini perdeu o prazo para solicitação de monitoria
em Ecologia Geral, no entanto ele entrou com recurso junto ao SEACA que foi
deferido. Deste modo ele ficou classificado em último lugar no ranqueamento e foi
contemplado com bolsa. A servidora Ana Flávia complementou o informe de monitoria,
informando sobre as mudanças nos procedimentos de monitoria voluntária
determinadas pelo SEACA, a saber: Agora para implementação de monitoria
voluntária o docente deverá realizar processo seletivo e encaminhar a ata de seleção
para coordenação de curso. Esse documento será arquivado junto com o termo
compromisso de monitoria do aluno na PROEN. 4.3. Solicitação de Equivalência de
disciplinas de curso técnico (2º grau) para disciplinas eletivas, da aluna Gabrielle
Malaquias. O professor Amauri contextualizou a situação para o membros e informou
que a solicitação da aluna foi indeferida uma vez que ela não atende ao artigo 3º da
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Resolução CONEP 013/2015, que determina que para validar disciplinas como
eletivas, elas precisam ser de curso superior (3º grau) e de instituições credenciadas
pelo MEC e as disciplinas solicitadas são de curso técnico de 2º grau. 4.3. Resultado
da Pesquisa CPA sobre 1º período remoto emergencial. O professor Amauri disse
que enviou os relatórios da CPA para os membros por e-mail e perguntou se alguém
tinha alguma colocação a fazer sobre eles. A professora Ana Paula disse que sim.
Segundo ela, esses relatórios também foram discutidos na congregação e que o
número maior de reclamações foi referente ao elevado número de atividades
propostas pelos docentes de algumas disciplinas e de que alguns docentes estariam
marcando atividades fora do horário letivo do curso, à noite e em finais de semana.
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 __________________________________________________

Alejandra Semiramis Albuquerque _________________________________________

Amauri Geraldo de Souza ________________________________________________

Ana Paula Coelho Madeira Silva ___________________________________________

Hosane Aparecida Tarôco ________________________________________________

Gabriel da Silva Freitas __________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 04/02/2021

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO Nº 24ª Reunião Extraord/2021 - COBIB (12.32) 
(Nº do Documento: 66) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 13/04/2021 15:00 )
ADELIA CONCEICAO DINIZ 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DECEB (12.11)

Matrícula: 1443863

 (Assinado digitalmente em 13/04/2021 18:02 )
ALEJANDRA SEMIRAMIS ALBUQUERQUE 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DECEB (12.11)

Matrícula: 1507232

 (Assinado digitalmente em 13/04/2021 14:44 )
ANA PAULA COELHO MADEIRA SILVA 

VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE

COBIB (12.32)

Matrícula: 1778682

 (Assinado digitalmente em 13/04/2021 21:29 )
HOSANE APARECIDA TAROCO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DECEB (12.11)

Matrícula: 2434901

 (Assinado digitalmente em 13/04/2021 20:19 )
AMAURI GERALDO DE SOUZA 

COORDENADOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

COBIB (12.32)

Matrícula: 2145838

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e66 2021 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO 13/04/2021

o código de verificação: 88362e5e2a

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf



