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ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS - CAMPUS SETE LAGOAS –
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No dia 17 (dezessete) do mês de junho de 2021, às 10h (dez 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. Solicitações de
equivalência/aproveitamento de estudo. 1.1 - Requerimento 111825/2021
(Discente: André Luiz Barbosa): Química Geral (FUNREI)/ Equivalência: Química
Geral (UFSJ) e Estatística e Probabilidade (FUNREI)/Equivalência: Estatística
Básica (UFSJ): DEFERIDO. Segundo análise dos responsáveis pelas disciplinas,
ambas atendem a Resolução CONEP 13/2015. Homologado por todos. 1.2 -
Requerimento 111826/2021 (Discente: André Luiz Barbosa): Desenho Técnico
(UFMG)+ Desenho Básico (FUNREI)/Equivalência: Desenho Técnico Digital
(UFSJ) e Geometria Analítica e Álgebra Linear (UFMG)+ Cálculo Vetorial e
Geometria Analítica (FUNREI)/Equivalência: Álgebra Linear e Geometria Analítica
(UFSJ). DEFERIDO. Segundo análise dos responsáveis pelas disciplinas, ambas
atendem a Resolução CONEP 13/2015. Homologado por todos. 1.3 - Requerimento
112103/2021 (Discente: Moisés Augusto de Souza Metodologia Científica
(Faculdade Pitágoras)/Equivalência: Metodologia da Pesquisa e Redação
Científica (UFSJ) e Ciências Moleculares e Celulares (Faculdade
Pitágoras)/Equivalência: Citologia (UFSJ). Solicitação indeferida, uma vez que não
é possível dar equivalência em cima de uma equivalência dada em outra
Universidade, visto que as regras para se aprovar equivalência entre Instituições são
diferentes. E conforme consta no histórico da faculdade de Pitágoras, curso de
Odontologia, apresentado à coordenação de curso via e-mail, o aluno não cursou as
disciplinas “Metodologia Científica" e “Ciências Moleculares e Celulares” na instituição
supracitada, e sim recebeu equivalência para essas disciplinas, feitas originalmente na
Faculdade Ciências da Vida. O aluno foi orientado via e-mail que deveria apresentar a
documentação de onde ele originalmente cursou a disciplina, neste caso, o histórico e
ementa das disciplinas da faculdade Ciências da Vida. Ele também foi orientado a
corrigir o requerimento eletrônico informando que as disciplinas foram cursadas na
FCV. Indeferimento homologado por todos. Antes de passar para o próximo
expediente, a vice-coordenadora levantou uma questão sobre a normativa de
equivalência da UFSJ. Ela colocou que a normativa não prevê uma data limite para o
aluno ter cursado a disciplina. E talvez essa seria uma questão interessante de ser
revista na Resolução, considerando que a normativa vai para o CONEP para
modificação. A prof.ª colocou que alguns alunos têm solicitado equivalência de
disciplinas que fizeram a muitos anos atrás. No caso que avaliou recentemente, o
aluno havia curso Cálculo 1 a mais de 20 anos. E sua preocupação era no sentido do
aluno ainda ter domínio sobre o que aprendeu em uma disciplina cursada a tantos
anos, principalmente quando ela é pré-requisito de outra. Os membros concordaram e
o Coordenador ficou que fazer essa sugestão na próxima reunião da Congregação.
EXPEDIENTE 2. Requerimento nº 109226/2021 - JEZIEL ANTONIO ALVES DIAS.
Resposta da avaliadora ad hoc Carine Klauberg para deliberação final do
Colegiado. O coordenador do curso primeiramente deu as boas vindas a professora
Cristiane Alcântara que foi convidada a participar dessa reunião, considerando que o
assunto que era de interesse da mesma. Em seguida, perguntou se todos haviam lido
a resposta da avaliadora ad hoc enviada no e-mail da convocação. Todos os membros
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responderam que sim. Diante disso, foi solicitado à secretária Ana Flávia que lesse
apenas a conclusão da análise da avaliadora ad hoc. Ela então procedeu com a leitura
do seguinte trecho: “(...) Desta forma, me posiciono favorável às correções feitas pela
docente Cristiane Alcantara, onde os arquivos apresentados não se caracterizam
como Projeto de Pesquisa e Revisão Bibliográfica. Acredito que não cabe a um
revisor externo inferir sobre a forma de correção e avaliação da docente, mas talvez
cabe uma revisão da forma de explanação do conteúdo, material disponível para
consulta dos alunos e auxílio através de monitoria. Acredito ainda ser uma
questão a ser resolvida entre professor, coordenador e representante dos
discentes, e cabendo ainda ressaltar o período atípico que estamos vivenciando com
relação a pandemia mundial. (...)”. Após leitura, o Coordenador Amauri perguntou a
professora Cristiane, responsável pela disciplina, se ela gostaria de falar algo mais
sobre a questão. A prof.ª Cristiane então disse que, conforme sugerido pela avaliadora
ad hoc, ela já realizou uma revisão da disciplina de Metodologia da Pesquisa e
Redação Científica e reestruturou o Plano de Ensino da disciplina para o semestre
2021/01, com intuito de facilitar a apresentação dos trabalhos. Disse também que
quanto a monitoria, ela só ficou sabendo da dificuldade dos alunos com o monitor no
final do semestre. E diante disso, mudou o critério para seleção de monitor, tentando
inclusive selecionar um aluno mais experiente, já para o semestre 2021/01. A
professora colocou ainda, que o semestre 2020/02 foi o primeiro em que a disciplina
foi ofertada de forma remota, logo ela teve um caráter experimental. E depois dessa
primeira experiência, tentou melhorar a oferta da disciplina para o próximo semestre.
Por fim, ela relatou a falta de participação dos alunos durante as aulas. Segundo ela,
sempre que perguntavam se tinham alguma dúvida quase ninguém se manifestava.
Para ela, durante uma aula, a contrapartida não deve ser apenas do docente, mas dos
alunos também. A professora Hosane então pontuou a importância da participação
dos alunos durante as aulas. A discente Paula também disse que foi aluna do
professora Cristiana na disciplina e confirmou a falta de participação dos discentes
durante as aulas. Por fim, após todas as análises e discussões, o Colegiado então
definiu que estava de acordo com a avaliação da professora Cristiane quanto a nota
dada ao aluno Jeziel Antonio Alves Dias na disciplina de Metodologia da Pesquisa e
Redação Científica no semestre 2020/02. EXPEDIENTE 3. Resposta da PROEN
sobre o prazo para solicitação de equivalência no Período Remoto (E-mail
enviado pelo BIB a PROEN. O coordenador explicou que na atual Resolução, a prazo
para o aluno pedir equivalência é de 6 meses após o ingresso na Universidade. Ele
disse também que foi discutida na Congregação uma proposta de alteração desse
prazo para 2 anos e que essa proposta ficou de ser enviada para apreciação da
CONEP. A secretária Ana Flávia colocou que o questionamento da Coordenação a
PROEN foi referente ao prazo da atual Resolução, considerando que o calendário
acadêmico estava suspenso, se ele deveria ser mantido ou se haveria alguma
tolerância, considerando que o procedimento para equivalência só foi adaptado ao
remoto no segundo semestre de 2020 e que diversos prazos acadêmicos ficaram
suspensos nesse período. Porém, quanto a essa questão não tivemos resposta.
Segundo ela, algumas equivalências foram dadas no entendimento que esse prazo
estava suspenso, a saber: Requerimentos eletrônicos nº 104713/2020 (Solicitado em
28/12/2020), nº 110329/2021 (solicitado em 29/04/2021) e nº 111188/2021 (solicitado
em 13/05/2021) do discente Ricardo Zappulla. No entanto, como a resposta da
PROEN foi apenas no sentido que a prazo será alterado na Resolução posteriormente
e nada específico sobre a situação de agora do período remoto, em conversa com o
Coordenador Amauri e também em conversa com a servidora da DICON, Daniele
Patury, eles disseram que acreditam que a melhor solução para o momento dessa
questão é manter as equivalências que foram dadas fora do prazo e a partir de então
exigir o prazo da Resolução CONEP 13/2015 de todas as outras solicitações que
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chegarem a coordenação até a aprovação da modificação dessa normativa ou então,
até que a PROEN responda especificamente sobre como deveria ser considerado
esse prazo quando o calendário estava suspenso. Diante disso, a secretária informou
que indeferiu no sistema os requerimentos nº 111656/2021 (Ricardo Zappulla -
matrícula 206050003, solicitado em 18/05/2021), nº 112194/2021 (Ricardo Zappulla -
matrícula 206050003, solicitado em 28/05/2021), nº 112238/2021 (Anselmo Lima da
Silva Júnior -- matrícula 206050044, solicitado em 31/05/202) e nº 111187/2021
(Moises Augusto de Souza - matrícula 206050036, solicitado em 13/05/2021) e
manteve as equivalência que já haviam sido lançadas pela DICON. Todos
concordaram. EXPEDIENTE 4. Extensão na matriz Curricular do BIB. O
coordenador colocou que gostaria de saber a opinião de todos sobre a inserção dos
10% de carga horária total do curso para extensão. Ele lembrou que até dezembro de
2022, a extensão já tem que constar na matriz do curso. Logo, era preciso começar a
discutir a maneira como a extensão será incorporada na matriz do BIB. Será em forma
de disciplina, em forma de projeto? Ele colocou que o curso de Engenharia de
Alimentos já começou a fazer esse debate entre os docentes e que era preciso iniciar
essa discussão no BIB. Então, ele sugeriu que fosse agendada uma reunião com os
docentes do DECEB para debater o assunto. A prof.ª Ana Paula disse que acredita ser
mais interessante uma reunião conjunta com os demais cursos, visto que não teria
como particionar a parte que envolve os docentes do ciclo básico. O ciclo básico
precisa ser comum a todos os cursos. O prof. Amauri então colocou que a ideia era
essa, mas que antes da reunião com os outros curso que fosse realizada uma reunião
com os docentes do DECEB. A prof. Ana Paula sugeriu então que essa reunião
anterior à reunião entre os cursos, fosse realizada apenas com os docentes das
disciplinas obrigatórias, já que as disciplinas optativas o BIB não tem domínio sobre
elas, as vagas apenas são disponibilizadas para o curso. Todos concordaram.
EXPEDIENTE 5. Estágio Extracurricular. O prof. Amauri colocou que uma aluna do
curso solicitou um termo de estágio extracurricular à coordenação. E considerando
que nada consta no PCC do BIB referente a questão do estágio, visto que o perfil do
curso não é profissionalizante, ficou em dúvida de como proceder. E diante disso foi
enviado um e-mail para o Setor de Estágio da UFSJ perguntando como proceder
nesse caso e alertando que o atual modelo disponibilizado na página do setor tinha
trechos que não eram compatíveis com o BIB. O Coordenador solicitou então que a
secretária lesse o e-mail enviado ao Setor de Estágio, bem como a resposta. E assim
ela procedeu. Conforme resposta lida, o aluno que quiser fazer estágio extracurricular
deverá solicitar um docente para orientar o estágio, deverá elaborar um plano de
trabalho para o estágio e ainda deverá encaminhar à coordenação de curso o Termo
de Compromisso de Estágio não Obrigatório (esse termo foi adaptado para o BIB). O
prof. Amauri então perguntou aos membros se achavam que deveríamos inserir uma
aba na página do curso sobre estágio não obrigatório ou apenas enviar as
informações quando algum aluno solicitasse. A prof.ª Ana Paula acha que colocar na
página pode gerar dúvida, visto que o PPC não prevê estágio. Logo, acha melhor não
colocar na página, apenas enviar orientação a quem pedir. A prof.ª Adélia também
acha melhor não divulgar pois pode confundir o aluno. Todos então concordaram em
não colocar sobre o estágio na página do curso, apenas orientar a quem solicitar. 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-x

Adélia Conceição Diniz __________________________________________________

Alejandra Semiramis Albuquerque _________________________________________

Amauri Geraldo de Souza ________________________________________________
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Ana Paula Coelho Madeira Silva ___________________________________________

Hosane Aparecida Tarôco ________________________________________________

Paula Bitencourt Ribeiro _________________________________________________
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