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ATA DA 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) 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 08 (oito) do
mês de abril 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 e Hosane Aparecida Tarôco, o professor Amauri
Geraldo de Souza e a representante discente Paula Bitencourt Ribeiro. A professora
Alejandra Semiramis Albuquerque não compareceu à reunião. 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. Aulas Laboratoriais
Remotas (Demanda dos Discentes/Paula Ribeiro). A representante discente do
colegiado, Paula Ribeiro, colocou que os discentes estão preocupados com a questão
das aulas laboratoriais que não estão sendo ofertadas no período remoto. Segundo
ela, os alunos também estão preocupados com a reposição dessas aulas quando
retornarem às atividades presenciais, visto que poderá gerar um acúmulo grande de
aulas a serem repostas. Ela questionou se não seria viável que alguns docentes
gravassem essas aulas práticas e disponibilizassem para os alunos, assim como o
prof. Amauri fez na disciplina de Química Geral. O coordenador Amauri disse então
que para algumas disciplinas era inviável a gravação das aulas visto que poderiam
comprometer o processo de aprendizagem, sendo indispensável a presença e a
prática do aluno nesses casos. Disse também que é de responsabilidade de cada
curso fazer o planejamento de reposição dessas aulas assim que for permitido as
atividades presenciais na UFSJ. A prof.ª Ana Paula completou dizendo que nesse
momento é complicado exigir a gravação de aula prática do docente visto que a
Resolução vigente dá abertura para o que o docente decida sobre isso. Disse também
que as atividades presenciais só poderão retornar quando houver aval do Comitê de
Enfrentamento da Covid-19 da UFSJ. A secretária Ana Flávia complementou dizendo
que já existe uma Comissão na casa que está elaborando o Plano de Retorno Gradual
às Atividades Presenciais na instituição. Essa comissão é composta pelos três
segmentos da Universidade e deve apresentar em até 90 dias esse plano de retorno
para aprovação no CONSU. Segundo ela, o plano de retorno será baseado em índices
epidemiológicos que permitam o retorno gradual seguro para as atividades
presenciais. A prof.ª Hosane pontuou outro problema que vem acontecendo em virtude
da questão das aulas práticas. Segundo ela, estão sendo solicitadas equivalência de
disciplinas que foram cursadas em outros campi da UFSJ, mas que não contemplam
no seu conteúdo as aulas práticas exigidas na disciplina que se quer a equivalência. E
isso tem gerado indeferimento dessas solicitações. Ela coloca que como muitas
disciplinas oferecem de forma conjunta as aulas teóricas e práticas, fica inviável a
equivalência para os casos supracitados. Ela diz ainda que apesar de algumas aulas
práticas poderem ser adaptadas para a forma remota, alguns docentes optam por não
fazer e paralelamente a isso, o que se tem visto na prática é que as aulas laboratoriais
ofertadas de forma remota não tem sido assistida pelos alunos. A discente Paula
sugeriu que essas aulas práticas gravadas fossem uma complementação ao conteúdo
ministrado. O prof. Amauri então colocou que mesmo tendo disponibilizado aula
prática no formato remoto para uma turma de 90 alunos, o conteúdo teve apenas 5
visualizações. Diante dessa discussão, o Colegiado definiu como encaminhamento
que enviaria aos docentes um informe dizendo que esse assunto foi debatido no
colegiado. EXPEDIENTE 2. Carta aberta dos Discentes do BIB sobre aumento da
carga horária máxima para o semestre 2021/01. (Demanda dos Discentes/Paula
Ribeiro). A discente Paula falou um pouco sobre a carta aberta enviada para os
membros do colegiado. Segundo ela, os alunos têm se queixado que estão ficando
muito tempo ociosos e não estão conseguindo se inscrever em mais disciplinas. Ela
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informou também que essa carta foi assinada por 91 alunos do curso. O prof. Amauri
apontou algumas incoerências apresentadas na carta, a saber: a 1ª delas é referente
ao trecho que fala que mesmo diante da insatisfação dos alunos não foi tomada
nenhuma providência com relação a carga horária para o 2º PRE. Segundo ele, no 1º
PRE a carga horária máxima definida foi de 240 horas visto que o número de
disciplinas ofertadas foi menor. Mas já no 2º PRE essa carga horária máxima já foi
ampliada para 290 horas, o que contraria a colocação feita pelos alunos na carga de
que nenhuma providência havia sido tomada. O prof. Amauri disse ainda que ao
mesmo tempo que os alunos estão reclamando que a carga horária máxima atual
limita a inscrição a um número baixo de disciplinas, o representante discente na
Congregação apontou que os alunos estão se queixando do volume excessivo de
atividades nas disciplinas durante o período remoto. Demonstrando dessa forma outra
incoerência. A prof.ª Ana Paula recordou que o cálculo da carga horária máxima
definida para o ERE foi baseado na carga horária definida no PPC do curso de forma
proporcional às semanas letivas deste período emergencial. De acordo com ela, no
período normal é considerado 18 semanas letivas para a carga horária máxima
permitida e no período emergencial foi feita uma regra de 3 desta carga horária
máxima para 12 semanas letivas. Além disso, foi considerado o número de disciplinas
que seriam ofertadas no período emergencial, de modo a atender de maneira
igualitária todos os discentes do curso. Por fim, a prof. Ana Paula complementou
dizendo que os alunos que estão se inscrevendo em muitas disciplinas não estão
conseguindo cumprir as atividades propostas e abandonando as mesmas no final do
semestre. Diante disso, a prof.ª Adélia, considerando a solicitação dos alunos e
tentando não desobedecer ao que consta no PPP do curso, sugeriu que fosse feita
uma média das cargas horárias por semestre dos períodos (horas/aulas) que constam
no PPC do curso. E desse valor fizesse uma regra de três, considerando que os
próximos 2 períodos terão 14 semanas letivas. Todos os membros concordaram.
Sendo assim, de acordo com o que foi definido para o cálculo da carga horária
máxima para o semestre 2021/01, a carga horária máxima definida foi de 310
horas/aulas. EXPEDIENTE 3. Avaliação e aprovação dos planos de ensino para o
semestre 2021/01. A prof. Amauri perguntou se alguém tinha alguma pontuação a
fazer nos planos de ensino que foram compartilhados via google drive. A prof.ª Adelia
pediu para compartilhar as pontuações feitas por ela na análise dos planos. As
pontuações estavam voltadas para a falta do horário de atendimento do docente no
plano. A prof.ª Ana Paula colocou que a normativa vigente na casa não determina de
forma especificada onde deve constar o horário de atendimento dos docentes e que
muitos alegam informar em sala de aula ou no portal didático. Sendo assim, ela
sugeriu que fosse feita uma consulta a PROEN se esse horário de atendimento deve
ou não constar no plano de ensino e sendo essa resposta afirmativa passar a exigir a
partir do próximo semestre (2021/02). Todos concordaram. Desta forma todos os
planos enviados foram então aprovados. Segue a lista dos planos avaliados e
aprovados pelo colegiado de curso: 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, Química Orgânica e Sociologia e Extensão Rural.
OPTATIVAS e ELETIVAS: Adubos e Adubação, Algoritmos e Programação de
Computadores, Anatomia Vegetal, Bioquímica de Alimentos, Cálculo 2, Ciência e
Tecnologia de Materiais, Ecologia Geral, Entomologia Aplicada, Entomologia Geral,
Física III, Físico-química, Fitopatologia Aplicada, Fitopatologia Geral, Fundamentos de
Genética, Microbiologia dos Solos, Modelagem de Biossistemas, Química e
Fertilidade dos Solos, Sistemática e Organografia Vegetal, Tópicos Especiais em
Microbiologia de Alimentos e Zoologia Geral. EXPEDIENTE 4. 3ª Etapa de Inscrição
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Periódica: Datas e critérios. Cronograma definido pelos membros foi: inscrições
online 12/05 a 13/05/2021 e processamento de 14/05 a 19/05/2021. Quanto aos
critérios ficou definido manter os mesmos critérios utilizados no 2º período remoto
emergencial, com inclusão da seguinte prioridade os alunos do BIB tem prioridade em
relação aos alunos dos outros cursos, os alunos do campus do CSL tem prioridade em
relação aos alunos dos outros campi. Para quebra de pré-requisito também foram
mantidos os mesmos critérios do 2 PRE: o aluno deve ter pelo menos 85% da carga
horária total curso dentro do curso (2050,2 horas cursadas) para solicitar a quebra,
não será permitida quebra de pré-requisitos em cascata e nem mais de duas quebras
de pré-requisito por aluno por semestre e também não serão autorizadas extrapolação
de carga horária máxima. EXPEDIENTE 5. Monitoria Edital PROEN 04/2021. 5.1-
Definição de Critérios para definição da ordem de prioridade de atendimento. O
colegiado do BIB decidiu por manter os critérios adotados no Edital PROEN 008/2021,
considerando os dados dos últimos 5 semestres que as disciplinas foram ofertadas.
5.2-Aprovação das Solicitações de Bolsistas feitas pelos docentes. A
Coordenação do Curso Interdisciplinar recebeu 30 solicitações de bolsa remunerada
para o Edital PROEN 004/2021, a saber: Citologia (1 bolsa), Cálculo I (1 bolsa),
Química Geral (1 bolsa), Estatística Básica (2 bolsas), Desenho Técnico e Digital (1
bolsa), Química Orgânica (2 bolsas), Metodologia da Pesquisa (1 bolsa), Álgebra
Linear e Geometria Analítica (1 bolsa), Bioquímica Geral (2 bolsas), Microbiologia
Geral (1 bolsa), Física Aplicada a Biossistemas II (1 bolsa), Delineamento e Análise de
Experimentos (2 bolsas), Física Aplicada a Biossistemas I (1 bolsa), Fundamentos de
Genética (2 bolsas), Ecologia Geral (1 bolsa), Tópicos Es. em Microbiologia de
Alimentos (1 bolsa), Anatomia Vegetal (2 bolsas), Fitopatoliga Geral (3 bolsas),
Físico-Química (1 bolsa), Fitopatoliga Aplicada (3 bolsas). As solicitações foram
aprovadas por todos os membros presentes. 5.3- Ordem de Prioridade de
Atendimento. A lista com a ordem de prioridade de atendimento segue anexa, bem
como os critérios adotados para ranqueamento da prioridade. EXPEDIENTE 6.
Informes. 6.1-Esclarecimentos sobre Planos de Ensino e horários de
atendimento. O prof. Amauri disse que precisou esclarecer para alguns docentes que
o horário disponibilizado é apenas para aulas síncronas e que o horário de
atendimento é diferente do horário das aulas síncronas. 6.2- Resolução CONEP
004/2021 que regulamenta o semestre letivo de 2021. O prof. Amauri disse que,
como todos já sabem, foi aprovada a resolução que regulamenta o semestre letivo de
2021 e que uma das alterações em relação à resolução anterior é que a partir desse
semestre o aluno terá um prazo para excluir disciplina, visto que na resolução anterior
eles poderiam fazer isso a qualquer tempo. 6.3-Memorando Eletrônico COBIB
08/2021 - Solicita ampliação de vagas para revinculação em Agronomia. O prof.
Amauri contextualizou os membros sobre a questão da falta de vagas para a
revinculação no curso de Agronomia no último edital lançado pela COPEVE. Segundo
ele, isso contrariava o PPC do BIB que diz que 10% das vagas dos cursos de
Engenharia Agronômica e Engenharia de Alimentos deveriam ser destinadas a
revinculação do BIB, o que não ocorreu. Segundo ele, depois de diversas reuniões
entre a PROEN, DICON, COPEVE e as coordenações do CSL, ficou definido que seria
aberto um edital complementar com as 7 vagas paras os alunos que manifestaram
interesse em reivindicar no curso de agronomia no 1º PRE e no 2º PRE. Ele disse
também que o PPC precisará ser alterado uma vez que a revinculação não pode ser
automática, como consta no texto atual e em virtude dessa alteração também será
incluído no PPC outros cursos com áreas afins ao BIB que atualmente não constam,
como Engenharia Florestal e Zootecnia. A PROEN também ficou de fazer outro
levantamento sobre as áreas afins na Instituição e se for detectado mais algum curso
“compatível” com o BIB ele será inserido nessa alteração de PPC. 6.4- Reformulação
do formulário III do TCC II. O prof. Amauri informou que será necessário fazer uma
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alteração no formulário III da disciplina TCC II. Nele será necessário incluir data,
horário e sala virtual da defesa. A prof. Hosane ficou de realizar essas alterações em
encaminhar para os membros para apreciação. 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-
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