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ATA DA 29ª (VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS - CAMPUS SETE LAGOAS – UFSJ.x-x-x-x-xx-x-
No dia 05 (cinco) do mês de agosto 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,
Alejandra Semiramis Albuquerque, Ana Paula Coelho Madeira Silva, Hosane Aparecida Tarôco,
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. 1- Programa de
Monitoria 2021/02: Definição de Critérios e outros. Antes de estabelecer os critérios para
ordenamento de prioridade de atendimento de monitoria, o coordenador Amauri, pontuou
algumas questões que vêm sendo questionadas por docentes junto às coordenações de curso.
Segundo ele, os coordenadores dos outros cursos pontuaram que alguns docentes estão
questionando a divulgação da planilha com os dados do ranqueamento de todas as disciplinas
que solicitam monitoria para os docentes que solicitaram a visualização da planilha. Para eles,
quando o docente solicita a planilha geral de ranqueamento, deve ser enviado apenas os
dados da disciplina que o professor ministra e não os dados das demais. Diante disso, os
coordenadores sugeriram que a solicitação dessa planilha fosse feita através do chefe de
departamento via memorando, para deixar registrado o solicitação e que fosse dado acesso
apenas aos dados da disciplina que o professor ministra. A professora Adélia colocou que fazer
a solicitação via chefe de departamento é uma burocracia desnecessária, visto que e-mail
também é um registro considerado oficial. A professora Ana Paula sugeriu que fosse feita uma
consulta à PROEN sobre a questão de divulgação de dados de outras disciplinas para os
docentes que solicitarem acesso à planilha geral de ranqueamento. Verificar se os dados como
número de alunos e percentual de reprovação por disciplina são de acesso ostensivo ou
restrito. Todos concordaram em fazer a consulta junto a PROEN e o coordenador Amauri ficou
de fazer esse questionamento na reunião da congregação do dia 05/08/2021 e também ficou
de enviar e-mail com esse questionamento para formalizar a consulta. Após ampla discussão
sobre esse questão, o colegiado definiu que irá manter da forma como é feita a divulgação da
ordem de prioridade de atendimento e dos critérios, a saber: após reunião do colegiado será
enviado e-mail aos docentes divulgando a ordem de prioridade de atendimento, os critérios
adotados e a data para entrar com recurso. Caso o docente tenha interesse em ter acesso a
planilha de ranqueamento, deverá fazer a solicitação via e-mail à coordenação, que enviará a
planilha apenas com os dados da disciplina que ministra aula. E se ainda sim, o docente
solicitar acesso aos dados das outras disciplinas que solicitaram monitoria, deve também fazer
essa solicitação via e-mail e os dados só serão enviados, caso a PROEN confirme que são
dados ostensivos. Dando continuidade a reunião, os membros reviram ponto a ponto os
critérios utilizados no semestre anterior para o programa de monitoria 2021/01 e decidiram
manter os mesmo critérios para o programa de monitoria 2021/02 (Anexo I). Ficou definido
também que o número de alunos por disciplina dos últimos 05 (cinco) semestres e percentual
de reprovação dos últimos 05 (cinco) semestres serão considerados os dados dos semestres
2018/02, 2019/01, 2019/02, 2020/01 e 2020/02. O semestre de 2021/01 não será considerado,
uma vez que o sistema ainda não dispõe desses dados pois o semestre ainda está em
andamento. Antes de encerrar a reunião o coordenador Amauri informou aos membros que
mais uma vez as coordenações de curso do CSL foram chamadas para uma reunião entre a
PROEN e o docente Júlio Onésio para esclarecimentos sobre o procedimento adotado
anteriormente pelas coordenações/colegiados de curso para ranqueamento de monitoria em
2019/02. O coordenador Amauri relembrou aos membros que o procedimento adotado pelos
colegiados/coordenações de reclassificação de ordem de prioridade realizada em reunião
conjunta com as coordenações de curso com objetivo de ampliar o número de alunos e
disciplinas atendidas por monitores foi objeto de denúncia na ouvidoria da UFSJ em 2019/02,
mas após averiguação foi constatado que não havia irregularidade no procedimento. Segundo
o Coordenador, nessa nova reunião foi mantido o posicionamento anterior da PROEN de que
não havia irregularidades nesse procedimento de reclassificação e mais um vez ele foram
orientados que caso seja feito esse reordenamento de prioridade entre as coordenações de
curso, que o mesmo seja feito de formal em reunião de algum dos colegiados envolvidos. Por
fim, o coordenador relembrou também que esse reordenamento não tem sido feito durante os
períodos remotos devido aos curtos prazos estipulados para os Programas de Monitoria. E que
quando as atividades presenciais forem retomadas essa questão deve ser novamente
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discutida, mas já pontuou que devido aos inúmeros problemas que esse reordenamento tem
trazido, que ele tem posicionamento contrário à realização de reordenamento entre as
coordenações. 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-x-x-x-x-

Adélia Conceição Diniz _________________________________________________________

Amauri Geraldo de Souza _______________________________________________________

Alejandra Semiramis Albuquerque_________________________________________________

Ana Paula Coelho Madeira Silva __________________________________________________

Hosane Aparecida Tarôco _______________________________________________________

Paula Bitencourt Ribeiro ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ANEXO 1: CRITÉRIOS ADOTADOS
PROGRAMA DE MONITORIA 2021/02

- Prioridade 1: Disciplinas Obrigatórias no Curso (pontuação conforme Tabela 1):

● Média do Número de Alunos Matriculados nos últimos 5
semestres (2018/02, 2019/01, 2019/02, 2020/01 e 2020/02)

● Média do Índice de Reprovação da Disciplina nos últimos 5
semestres (2018/02, 2019/01, 2019/02, 2020/01 e 2020/02);

● O fato de não ter sido contemplado em editais anteriores
considerando as disciplinas da matriz obrigatória nos últimos 5
semestres (2019/01, 2019/02, 2020/01, 2020/02 e 2021/01).

Como critério de desempate será considerado a disciplina com maior oferecimento de vagas no
Semestre 2021/02. Permanecendo o empate, será considerado aquela com maior número de
alunos nos últimos 5 semestres (2018/02, 2019/01, 2019/02, 2020/01 e 2020/02).

- Prioridade 2: Disciplinas Optativas no Curso  (pontuação conforme Tabela 1):

● Média do Número de Alunos Matriculados nos últimos 5
semestres (2018/02, 2019/01, 2019/02, 2020/01 e 2020/02)

● Média do Índice de Reprovação da Disciplina nos últimos 5
semestres (2018/02, 2019/01, 2019/02, 2020/01 e 2020/02);

● O fato de não ter sido contemplado em editais anteriores
considerando as disciplinas da matriz obrigatória nos últimos 5
semestres (2019/01, 2019/02, 2020/01, 2020/02 e 2021/01).

Como critério de desempate será considerado a disciplina com maior oferecimento de vagas no
Semestre 2021/02. Permanecendo o empate, será considerado aquela com maior número de
alunos nos últimos 5 semestres (2018/02, 2019/01, 2019/02, 2020/01 e 2020/02).
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Tabela 1: Pontuação conforme critérios
Número de Alunos

Alunos por Turma Pontuação

0-5 1

6-10 2

11-15 3

16-20 4

>20 5

Semestres sem ser contemplado em edital de monitoria

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Índice de Reprovação

Percentagem de Reprovação Pontuação

0-25% 1

26-50% 2

51-75% 3

76-100% 4

Observação: O ranqueamento para os docentes que solicitaram mais de uma bolsa para
sua disciplina será realizado da seguinte forma: 1 (uma) bolsa obedecerá a
classificação/ranqueamento normal supracitado (Ranking 1), as demais bolsas solicitadas
serão atendidas somente depois que todas as disciplinas que solicitaram bolsa para
monitor forem contempladas e a prioridade de classificação entre elas obedecerá a ordem
em que aparecem no Ranking 1.
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