
COORDENADORIA DO CURSO
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS

ATA DA 27ª (VIGÉSIMA SETIMA) 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 20 (vinte)
do mês de maio 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 a representante discente Paula
Bitencourt Ribeiro. 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. 1.1 - Formulário III - TCC 2 (Aprovado ad
referendum pela coordenação de curso). Homologado por todos.1.2- Quebra de
pré-requisito 3ª Etapa: Kelson Willian de Oliveira (186050014): TCC 2 quebra TCC
1. Homologado por todos. 1.3- Equivalência de Disciplinas. 1.3.1 Requerimento
109156/2021(discente: Larissa M M Magalhães): Extensão Rural
(UFSJ)/Equivalência: Sociologia e Extensão Rural(UFSJ/CSL). A solicitação de
equivalência foi analisada pelo docente responsável pela disciplina de Sociologia e
Extensão Rural e recebeu parecer favorável para equivalência. Aprovada ad
referendum pela Coordenação. Homologada por todos. 1.3.2-Requerimento
100293/2021 (Discente: Anselmo Júnior): Cálculo Integral (UNA)/Equivalência:
Cálculo 1 (UFSJ). INDEFERIDO. Segundo análise da responsável pela disciplina
(Ana Paula C M Silva) a disciplina apresentada não atende a Resolução CONEP
13/2015, artigo 6º, item I : " a similaridade dos conteúdos programáticos da unidade
curricular cursada e da unidade curricular pretendida, que deve ser no mínimo 75%.".
De acordo com a docente, a unidade curricular Cálculo I ofertada no curso
Interdisciplinar em Biossistemas abrange os conteúdos: funções, limite, derivada e
Integral (Cálculo Diferencial e Integral) com carga horária de 90h e a disciplina cursada
pelo discente Cálculo Integral abrange apenas o conteúdo de Integral ( equivalente a
30% do curso ofertado na UFSJ). Homologado por todos. 1.3.3 - Requerimento
110329/2021 (Discente: Ricardo Zappulla): Mineralogia(CEFET): Aproveitamento:
Introdução a Ciência do Solo. A solicitação de aproveitamento foi analisada pelo
docente responsável pela disciplina Introdução à Ciência do Solo e recebeu parecer
favorável para equivalência. Aprovada ad referendum pela Coordenação. Homologado
por todos. 1.3.4- Requerimento 11188/2021 (Discente: Ricardo Zappulla):
Físico-química 1 (UNIUBE) +Físico-química 2 (UNIUBE)+ Laboratório de
Termodinâmica Química (CEFET)/Aproveitamento: Físico-química (CSL). A
solicitação de aproveitamento foi analisada pela docente responsável pela disciplina
Físico-química e recebeu parecer favorável para equivalência. Aprovada ad
referendum pela Coordenação. Homologado por todos. 1.3.5 - Requerimento
1099179/2021 Nicy Carolaine dos Anjos: Fisico-química
(CAP/UFSJ)/Aproveitamento: Físico-química (CSL/UFSJ). INDEFERIDO. Segundo
análise da responsável pela disciplina (Hosane Taroco) a disciplina apresentada não
atende a Resolução CONEP 13/2015, artigo 6º, item I : " a similaridade dos conteúdos
programáticos da unidade curricular cursada e da unidade curricular pretendida, que
deve ser no mínimo 75%." A disciplina não apresenta conteúdo prático e parte do
conteúdo teórico não é contemplado e no somatório dos dois conteúdos (prático e
teórico) da disciplina apresentada não dá os 75% de similaridade do conteúdo.
Homologado por todos. 1.4 - Levantamento de áreas afins do BIB: Bioquímica,
Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos,
Engenharia Florestal e Zootecnia (TABELA DE CURSOS AFINS - Publicada pela
COPEVE). O Professor Amauri colocou que por muito tempo o curso Interdisciplinar
em Biossistema era colocado com afim a todas as áreas da UFSJ. Mas segundo ele,
isso era algo incoerente já que o curso não é compatível com todos os cursos da casa.
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Logo, ele disse que precisou fazer uma revisão e buscou dentro da Universidade os
cursos que se enquadravam na mesma área do Curso Interdisciplinar e que tinham
maior similaridade de conteúdo com o BIB, de forma que, quando os alunos fossem
para esses outros cursos, conseguissem formar em até 2 anos, conforme normativa
da casa para Revinculação. Após essa revisão, o professor Amauri chegou à
conclusão que os cursos que possuem áreas afins ao BIB são: Bioquímica, Ciências
Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal e
Zootecnia. E a ideia é inserir no PPC esses outros cursos que ainda não constam no
mesmo. Todos concordaram e a indicação de áreas afins foi homologada. 1.5 -
Contagem de Horas Complementares. 1.5.1 - Discente Mayana Pereira Maia (216
horas): Homologada por todos. 1.5.2 - Discente Catherine Oliveira Peralta (213
horas): Homologada por todos. 1.5.3 - Discente Poliana Silva Pereira (208,5 horas):
Homologada por todos. EXPEDIENTE 2.Resposta da PROEN ao memorando
015/2021 - Referente a consulta feita sobre os horários de atendimento do
docente. A resposta da PROEN foi lida para todos os membros durante a
reunião, a saber: “Em resposta ao MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 15/2021 -
COBIB, e considerando que a Resolução apenas estabelece que "(...) O docente deve
disponibilizar um horário semanal de no mínimo 3 (três) horas de duração para
atendimento extraclasse, para o conjunto de disciplinas sob sua responsabilidade (...)",
entendemos que fica a critério do docente o local onde ele vai disponibilizar o seu
horário de atendimento aos alunos: no plano de ensino, na página da coordenadoria,
na página do próprio docente, ou outro local que os alunos têm acesso. O importante é
o discente ter conhecimento desta informação.”. Sendo assim, o colegiado entendeu
que o professor não é obrigado a inserir no plano de ensino horário de atendimento.
No entanto, o Coordenador colocou que acha interessante o docente deixar essa
informação registrada para se resguardar. EXPEDIENTE 3. Requerimento nº
109226/2021 - JEZIEL ANTONIO ALVES DIAS: Solicita revisão de nota da
disciplina Metodologia da Pesquisa e Redação Científica. O professor Amauri
falou para os membros que convidou a prof.ª Cristiane Alcântara (responsável pela
disciplina de Metodologia) para participar desse item de pauta da reunião para explicar
melhor o que aconteceu ao Colegiado. Com a palavra, a prof.ª Cristiane explicou que
havia proposto um trabalho de projeto de pesquisa para a turma de Metodologia como
atividade avaliativa. No entanto, no dia da apresentação desses trabalhos muitos não
estavam de acordo com o que foi pedido. Desse modo, no início da aula na qual iriam
ocorrer as apresentações, a professora Cristiane disse que aqueles projetos de
pesquisa que não estavam adequados, não seriam apresentados e a esses alunos
que não estavam com o trabalho condizente com o que foi pedido, deveriam entregar
uma revisão literatura para reposição da nota. Posteriormente foi passado para os
alunos orientações para que eles elaborassem a revisão de literatura que deveria ser
entregue. No caso do Jeziel Dias, a prof.ª Cristiane disse que ele entregou um artigo
com um texto sem nenhum tipo de citação e usou apenas uma referência como
bibliografia. E isso não é revisão de literatura pois não tem citação, não tem referência,
etc. Logo o trabalho foi zerado. O coordenador Amauri disse que leu o trabalho do
aluno e confirmou que o mesmo não tinha citação, não tinha referência bibliográfica,
não tinha coerência (lembrando que o trabalho do Jeziel foi enviado para todos os
membros do colegiado). A prof.ª Ana Paula disse que já passou por uma situação
semelhante. Segundo ela, em uma dada ocasião foi solicitado que ela revisse a
correção de uma prova de Cálculo, aplicada por outro docente, devido a um recurso
do aluno. A professora disse ainda que a Resolução diz que o Colegiado quem deve
traçar a forma com essa reavaliação deve ser feita. E que ela, mesmo tendo
conhecimento na área de pesquisa por ser pesquisadora, assim como os demais
docentes do colegiado, não é especialista na área, logo não se sentiria a vontade de
questionar o trabalho realizado pela professora da disciplina, que é especialista na
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área. O professor Amauri falou que para atender a esse requerimento, o colegiado
tinha duas opções: o próprio colegiado faria a reavaliação do trabalho do aluno ou
encaminharia o trabalho para um professor da universidade especialista na área para
fazer uma avaliação ad hoc. A prof.ª Hosane colocou que esse caso é mais simples,
por se tratar de uma revisão de literatura, que seria possível avaliar mesmo não sendo
da área. Mas o problema do colegiado reavaliar esse trabalho era abrir o precedente e
quando surgir um trabalho de alguma área que os membros não dominam para
revisão, pode ser que o colegiado não consiga fazer essa avaliação. Desse modo, ela
é a favor de enviar para um docente da área. Depois de ampla discussão sobre como
proceder no caso de solicitação de revisão de nota, o colegiado então definiu que a
reavaliação de atividade avaliativa será encaminhada para um professor especialista
na área de preferência do campus do CSL, e na ausência desse no campus, o
trabalho será encaminhado para docente de outro campus. Sendo assim, ficou
definido que a coordenação enviaria um memorando para o DEFLO solicitando que
eles encaminhassem o trabalho do Jeziel para avaliação da docente responsável
pelos encargos da disciplina de Metodologia do referido departamento. EXPEDIENTE
4. Requerimento do discente Gustavo Lattanzi solicitando inscrição em
Disciplina após perder a 1ª e 2ª etapa de inscrição periódica. Foi lido e
apresentado para os membros do colegiado, pela secretária Ana Flávia, o e-mail do
aluno Gustavo Lattanzi no qual ele justificava o porquê de não ter realizado a 1ª e 2ª
etapa de inscrição periódica. Foi apresentado também, os outros e-mails trocados
entre o aluno e a coordenação de curso, bem como o comprovante de envio do
notebook do aluno para o conserto no dia 13/05/2021. Foi informado também aos
membros que o aluno Gustavo Lattanzi também não fez solicitação de disciplinas na
3ª Etapa de Inscrição Periódica, ele perdeu o prazo. A secretária esclareceu também
que não procede a afirmação do aluno na justificativa sobre a forma como eram feitas
as solicitações de disciplinas na 3ª etapa do BIB, na qual ele diz: “Portanto encaminhei
e-mail à coordenação no dia 13/05, conforme era feito nos semestres anteriores”.
Segundo a secretária, as solicitações de disciplinas para 3ª Etapa do BIB acontecem
através de formulário eletrônico desde 2018/02, ano em que começou a trabalhar na
instituição e não por e-mail como coloca o aluno. Após discutir a situação do aluno, o
colegiado entendeu que não houve excepcionalidade neste caso que justificasse a não
participação na inscrição periódica, conforme prevê o § 3º do artigo 4º da Resolução
24/2015, logo a solicitação de inscrição do aluno nas disciplinas Administração
Agroindustrial e Ética Profissional, Sociologia e Extensão Rural, Fisiologia Vegetal e
Fitopatologia Geral foi negada. O colegiado colocou ainda que o discente teve longos
prazos para realizar inscrições em disciplinas (1º Etapa: 28/04/2021 a 03/05/2021, 2ª
Etapa: 07/05/2021 a 09/05/2021 e 3ª Etapa: 12/05/2021 e 13/05/2021) e a data de
envio do computador para o conserto é de 13/05/2021, posterior as inscrições
periódicas. Foi colocado ainda que todas as informações sobre o semestre 2021/01,
incluindo calendário acadêmico, constam na página do curso desde o dia em que
foram publicados (29/03/2021). EXPEDIENTE 5 Informes. 5.1 - Memorando
Eletrônico 54 – Gabinete. A secretária Ana Flávia apresentou o memorando aos
membros para conhecimento e explicou um pouco sobre o decreto federal 10139/2019
que dispõe sobre a revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto
editados por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional. 5.2- Proposta de alteração do número de semanas letivas no
calendário acadêmico UFSJ. O prof. Amauri disse que foi levantado na reunião da
congregação o porquê da UFSJ ter 18 semanas letivas, enquanto a maioria das
Universidades tinha apenas 15 semanas letivas no semestre. E diante desse
questionamento, foi feito um levantamento da carga horária de todos os cursos da
casa e a partir desses dados, foi elaborada uma planilha simulando a carga horária
total dos cursos caso o semestre passe para 15 ou 16 semanas, incluindo nesse
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cálculo os 10% de extensão. E de acordo com essa planilha, a carga horária do BIB
para 15 semanas letivas ficaria com de 2488 horas e para 16 semanas ficaria com
uma carga horária de 2621 horas. Ele disse ainda que hoje a carga horária do curso
compreende 2412 horas, pois não contempla a extensão. Diante do exposto, o
coordenador perguntou aos membros se eles concordam com a diminuição do número
de semanas letivas e em caso afirmativo, qual era melhor 15 ou 16 semanas. A prof.ª
Adéia colocou que concorda com 15 semanas. Segundo ela, a própria experiência do
período remoto que teve no seu 1º ERE, 12 semanas letivas, e no seu 2ª ERE, 14
semanas letivas, mostrou que esses números de semanas eram suficientes para
ministrar o conteúdo das disciplinas. Todos os demais membros concordaram com as
15 semanas letivas. 5.3- Relatório Feedback 2º ERE – CABIB. O relatório do CABIB
foi apresentado aos membros e a conclusão foi lida para conhecimento de todos. 5.4-
Ranqueamento de monitorias 2021/01. Foi relatado pelo professor Amauri que
alguns docentes reclamaram que os critérios não são divulgados e que eles têm
interesse em saber melhor como é feito a pontuação para classificação final no
ranqueamento de Monitoria. A secretária Ana Flávia colocou então que antes de
enviar a classificação ao SEACA, a ordem de prioridade é enviada por e-mail para os
docentes que solicitaram monitoria, juntamente com os critérios e é dado a eles tempo
de entrar com recurso antes do envio do resultado ao SEACA. E que sempre que é
solicitado a planilha que consta os dados para classificação ela é enviada para os
docentes. E que para essa monitoria ninguém havia entrado com recurso.
Aproveitando a oportunidade, a servidora Ana Flávia, relatou aos membros a grande
dificuldade que teve para trabalhar os dados das disciplinas para o ranqueamento,
visto que o sistema CONTAC apresentou diversas falhas na emissão do relatório de
percentual de reprovação, inclusive fornecendo dados inconsistentes e errados. E que
diante da dificuldade do sistema, teve que fazer manualmente o levantamento,
utilizando as atarfs salvas do 1º ERE. A servidora sugeriu que o colegiado revisasse a
forma como é feita a classificação de forma a simplificá-la pelo menos enquanto não é
possível confiar nos dados emitidos pelo CONTAC e também para ficar de mais fácil
entendimento para os docentes. O professor Amauri sugeriu então que o Colegiado
fizesse uma reunião com pauta única apenas para tratar dessas questões da monitoria
e analisar a situação dos critérios de monitoria e ranqueamento. Todos concordaram.
EXPEDIENTE 6. Outros. Adequações devido a transição de PPC dos inscritos
2019/01, 2018/02, 2018/01 e 2017/02. O coordenador Amauri e a secretária Ana
Flávia relembraram os membros sobre a questão dos alunos que começaram o curso
no PPC 2013 e no decorrer dele mudaram para o PPC 2019 e sobre as adequações e
disponibilização de vagas que precisariam ser feitas para que eles não fossem
prejudicados. Foi lembrado ainda que as vagas eram disponibilizadas apenas para
aqueles alunos que nunca cursaram a disciplina, que possuíam o pré-requisito
(quando fosse o caso) e que não tivesse batimento de horário no momento da
inscrição. Foi explicado também que essas adequações e disponibilização de vagas
para os alunos que passaram pela transição de PPC estavam sendo feitas semestre a
semestre (2019/02 e 2020/01), mas em função da pandemia, o semestre letivo
2020/01 acabou sendo suspenso (e posteriormente foi cancelado pela resolução
CONEP 004/2021) e com a ocorrência de 2 períodos emergenciais não obrigatórios,
não foi possível dar continuidade a essas adequações. No entanto, considerando que
o semestre letivo normal foi retomado agora em maio de 2021 (2021/01) e que foi
dada equivalência do ERE 1 e ERE 2 para os semestres 2020/01 e 2020/02,
respectivamente, a coordenação voltou a avaliar a situação desses alunos
supracitados para retomar as adequações. Diante disso, a secretária apresentou a
todos um relatório no qual consta quais turmas ainda precisam de adequação, bem
como as disciplinas e vagas que seriam necessárias para atender a esses alunos.
Conforme levantamento feito, as turmas que ainda precisavam de adequações eram
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2017/02 (disciplina: Administração Agroindustrial e Ética Profissional), 2018/01
(disciplina: Delineamento e Análise de Experimento), 2018/02 (disciplinas:
Delineamento e Análise de Experimento, Desenho Técnico Digital e Estatística Básica)
e 2019/01 (disciplinas: Desenho Técnico Digital e Estatística Básica). Diante do
exposto, a prof.ª Alejandra responsável pela disciplina de Estatística Básica e
Delineamento e Análise de Experimento autorizou a abertura de vagas para atender
os alunos de 2018/02 e 2019/01 na disciplina de Estatística Básica já para esse
semestre (2021/01), considerando que ela é pré-requisito para outra disciplina que
será disponibilizada no próximo semestre. O colegiado definiu também, tendo em vista
que não se teve tempo hábil para organizar todas as adequações referentes a
mudança do PCC para esse semestre atual, que as vagas nas demais disciplinas
seriam ofertadas para os alunos no próximo semestre (2021/02). Considerando
também que, devido a questão do pré-requisito da disciplina de Delineamento e
Análise de Experimento se fez necessário ofertar agora a disciplina de Estatística
Básica e que os alunos não tiveram como programar suas inscrições em disciplinas
para o semestre 2021/01 considerando que teriam vagas para Estatística Básica,
excepcionalmente, para esses alunos, será autorizada a extrapolação de carga horária
para inserção da disciplina de Estatística. Diante disso, foi decidido que a coordenação
deveria enviar um e-mail para os alunos que teriam direito a vaga em Estatística
Básica para que eles informassem à coordenação se tem interesse ou não na
disciplina para que a inscrição seja realizada para esse semestre 2021/01. Também
ficou definido que os demais alunos receberiam e-mail informando sobre a
disponibilização de vagas para o próximo semestre nas disciplinas que teriam direito
devido a transição de PPC, para que eles possam programar sua grade de disciplinas
para o próximo semestre. Antes de encerrar a reunião, os membros reavaliaram o
horário das reuniões do colegiado, considerando o novo horário de aula da discente
Paula. Ficou então definido que as reuniões ordinárias do Colegiado ocorreriam na 2ª
semana do mês, às quintas-feiras, às 10:00 horas. 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-
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