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ATA DA 30ª (TRIGÉSIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS - CAMPUS SETE LAGOAS – UFSJ.
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No dia 30 (trinta) do mês de setembro 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 e Hosane Aparecida Tarôco, o professor Amauri Geraldo de Souza
e a representante discente Paula Bitencourt Ribeiro. Justificou a ausência a docente Alejandra
Semiramis Albuquerque. 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 Quebra de Pré-requisito nas Inscrições Periódicas Semestre 2021/02.
Ana Paula Fernandes da Silva (166050035) - CH 2568 horas: Hidráulica (Topografia
Geoprocessada) e Nicy Carolaine do Anjos (196050039) - CH 2272 horas: Operações Unitárias
1 (Mecânica dos Fluidos). Homologada por todos. 1.2 Equivalência de Disciplinas.
Requerimento 115886- 2021 (Discente: Camila Joy Lima Calazans): Química Orgânica
(UFMG)/Química Orgânica (UFSJ). A solicitação foi indeferida, segundo análise do docente
responsável pela disciplina, a carga horária da disciplina cursada é insuficiente, corresponde
apenas a 55% da carga horária da disciplina de Química Orgânica, não atendendo a Resolução
CONEP 13/2015. Química Analítica (UFMG)/Química Analítica(UFSJ). A solicitação foi
indeferida, segundo análise do docente responsável pela disciplina, de acordo com a ementa
anexada a disciplina possui 45h, desta forma a carga horária total não é compatível com 75%
da disciplina de Química Analítica (UFSJ) que corresponderia a pelo menos 54h, não
atendendo assim a Resolução CONEP 13/2015. Metodologia científica e Bioética (Curso
Técnico UFMG)/Metodologia de Pesquisa e Redação Científica (UFSJ). Indeferida, uma vez
que a normativa da casa não permite o aproveitamento de disciplinas cursadas no nível técnico
(2º grau) para disciplinas de nível superior (3ª grau). Biologia Celular e de Tecidos
(UFMG)/Citologia(UFSJ). A solicitação foi deferida, segundo análise do docente responsável
pela disciplina, a disciplina atende a Resolução CONEP 13/2015. Fundamentos de Química
(UFMG)/Química Geral (UFSJ). A solicitação foi indeferida, segundo análise do docente
responsável pela disciplina embora em termos de carga horária as disciplinas sejam
equivalentes, a ementa da disciplina da UFMG não contempla 75% do conteúdo teórico que é
ministrado na disciplina de Química Geral do CSL/UFSJ, logo não atende a Resolução CONEP
13/2015. Homologada por todos. EXPEDIENTE 2. Aprovação do template de folha de
aprovação para o TCC 2 e a situação das assinaturas dos membros da banca. A docente
Hosane, responsável pela disciplina TCC 2, relatou aos membros do colegiado que está tendo
dificuldades com os docentes orientadores dos cursos profissionalizantes. Ela relatou a
morosidade dos mesmos no envio da documentação de defesa. Fator esse que a fez estipular
um prazo até 1º de dezembro para que, dessa forma, ela tenha tempo hábil para finalizar a
disciplina no sistema. A prof.ª Hosane colocou ainda que após a mudança no procedimento de
assinatura da Ata da Sessão Pública de Apresentação e Defesa do Trabalho de Conclusão,
aprovada neste colegiado, que passou a ser inserida no SIPAC pela coordenadoria de curso
para assinatura digital válida no documento, alguns docentes orientadores passaram a delegar
a função de preenchimento desta ata ao discente, que além de não ser o responsável pelo
preenchimento da ata, acaba preenchendo o documento com erros, inclusive no cálculo da
nota. Diante disso, a profª Hosane propôs que o próprio docente orientador insira a ata no
SIPAC bem como a folha de aprovação e encaminhe para a coordenação do curso após
assinatura dos documentos. Todos os membros presentes aprovaram a proposta. Ela solicitou
ainda o aval do colegiado para determinar prazo para envio de documentação e defesa do
TCC, de modo que o aluno que não defender dentro do prazo estipulado, terá que aguardar o
próximo semestre para realizar a defesa. Essa proposta também foi aprovada pelos membros.
A docente Hosane completou ainda dizendo que coloca todas as orientações sobre o TCC 2 no
portal didático. Por fim ela colocou também que irá reformular alguns “templates” (como a folha
de aprovação) do TCC e trazer para aprovação do colegiado na próxima reunião. O
coordenador Amauri disse que entrará em contato com a servidora da Biblioteca para pedir o
documento do TCC em formato editável (“word”). A prof.ª Ana Paula disse que concorda que o
docente/orientador insira a ata no SIPAC, pois atribui ao orientador uma responsabilidade que é
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dele. Ela sugeriu ainda a prof.ª Hosane que elabore um documento com todas as regras do
TCC 2 para publicação na página. O coordenador Amauri fez uma aparte na fala da prof.ª Ana
Paula, dizendo que devido à cobrança dos alunos elaborou um plano de ensino para o TCC 1,
e sugeriu que a prof.ª Hosane faça o mesmo para o TCC 2 a partir do próximo semestre. A
prof.ª Hosane acatou as sugestões e a servidora Ana Flávia da coordenadoria de curso se
propôs a fazer um tutorial para os docentes sobre a inserção de ata de defesa no SIPAC.
EXPEDIENTE 3. Situação da aluna Letícia Gabriela Silva (156050041). A aluna questionou
a coordenação o porque no histórico dela a disciplina de TCC aparece com 36 horas, já
que a disciplina hoje tem 50 horas. O coordenador Amauri disse que a aluna supracitada
procurou a coordenação do curso alegando erro no histórico escolar. Num primeiro momento, a
coordenadoria de curso estava entendendo que o caso dela era similar ao da aluna Larissa
Mirelle Mendes Magalhães, discutido neste colegiado na 26ª reunião extraordinária, no qual a
aluna havia defendido do TCC no currículo antigo (PPC 2013) e solicitou equivalência para o
TCC 1 e TCC 2 do currículo atual (PPC 2019). No entanto, ao averiguar o histórico da aluna,
constatou-se que havia sido lançada a disciplina TCC 1 e TCC 2, sendo essa última com 36
horas. Para ajudar a esclarecer a situação foram convidadas para participar da reunião a aluna
Letícia G Silva e a servidora Daniele Patury da DICON/CSL. A discente Letícia esclareceu que
não defendeu o TCC no currículo antigo. Ela explicou que cursou a disciplina TCC 1 (PPC
2019) em 2019 e defendeu o TCC 2 (PPC 2019) no final do semestre 2021/01. Diante das
informações da aluna, a servidora Daniele Patury explicou que esse erro estava ocorrendo uma
vez que a aluna não havia sido migrada para o currículo novo (PPC 2019) e por isso estava
dando esse erro na carga horária do histórico, uma vez que no currículo antigo a disciplina tem
36 horas. Ela disse que geralmente para aqueles alunos que estão quase se formando é dado
um prazo de um ano e meio para que ele forme no PPC antigo e só depois disso é realizada a
migração para o novo PPC. Tanto o coordenador Amauri, como a vice-coordenadora Ana
Paula, colocaram que todos os alunos deveriam já estar inseridos no PPC novo, visto que o
prazo estipulado pelo colegiado para que os alunos formassem no PPC antigo foi até 2019/02 e
que aqueles que não conseguissem se formar dentro desse prazo deveriam cumprir com o
novo currículo do curso. Sendo assim, foi solicitado à servidora Daniele Patury que realizasse a
migração de todos os alunos que ainda estavam no PCC antigo de forma a garantir a isonomia
de tratamento entre os discentes. Aproveitando a presença da servidora Daniele, a servidora
Ana Flávia perguntou o que deveria ser feito em relação às horas complementares da aluna
Letícia, já que a mesma apresentou as horas complementares no currículo antigo, quando a
exigência era de 180 horas. A servidora Daniele disse que a aluna deveria mandar novamente
os comprovantes das horas complementares para a coordenação de curso incluindo as 20
horas que estavam faltando, uma vez que a mesma será migrada para o PPC 2019. Sendo
assim, a discente Letícia se comprometeu de enviar para a coordenação de curso os
documentos necessários para a realização de nova contagem de horas complementares.
EXPEDIENTE 4. Extrapolação de Carga Horária Máxima em 1 hora para o semestre
2021/02 - Autorização ad referendum do coordenador e da vice-coordenadora do curso.
O coordenador Amauri explicou que quando o colegiado determinou a carga horária máxima
para o semestre 2021/01, fez o cálculo sem considerar o somatório das cargas horárias das
disciplinas do curso, e desse modo muitos alunos poderiam ficar sem conseguir uma disciplina
para o semestre por estar extrapolando apenas 1 hora da carga horária máxima. Diante disso,
o coordenador explicou que ele e a vice-coordenadora, decidiram ad referendum autorizar a
extrapolação de carga horária em no máximo 1 hora para aqueles alunos que solicitaram. Em
seguida ele apresentou o nome dos alunos que precisaram dessa extrapolação em uma hora, a
saber: Marilande Batista Bertolini (206050046), Mariana Campos Correia (186050031) e Michel
Antoni da Silva (176050033). Todos os membros aprovaram a decisão da coordenação e
homologaram as extrapolações de carga horária em um hora supracitada. A prof.ª Adelia
sugeriu já estabelecer um limite para essa extrapolação no próximo semestre para padronizar.
A vice-coordenadora disse que como já se identificou esse problema nas inscrições 2021/02,
que já poderia deixar estabelecido para o próximo semestre a carga horária 342 horas. A prof.ª
Adélia colocou que o único receio dela de aumentar apenas uma hora é de aparecer alunos
precisando um pouco mais. A prof.ª Ana Paula disse que isso não iria acontecer uma vez que
agora a carga horária máxima havia sido corrigida de modo que se enquadre nas cargas
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horárias das disciplinas do curso. EXPEDIENTE 5. Confirmar dia e horário das reuniões
ordinárias do semestre 2021/02. A servidora Ana Flávia disse que precisava verificar com os
membros, se o dia e horário das reuniões ordinárias do BIB poderiam permanecer os mesmo
para o semestre 2021/02, a saber toda 2ª semana do mês, às quintas-feira, às 10:00 horas.
Todos os membros concordaram em manter o mesmo dia e horário para as reuniões.
EXPEDIENTE 6. Outros. Solicitação do docente Júlio Onésio para inserção de aluno após
término da 3ª Etapa nas disciplinas TCC 1 e TCC 2. O coordenador Amauri disse que foi
procurado pelo discente e pelo docente Júlio Onésio solicitando a inserção do mesmo nas
disciplinas de TCC 1 e TCC 2 após o término da 3ª Etapa prevista no calendário acadêmico. O
coordenador disse que não acatou a solicitação supracitada uma vez que a coordenação desde
que se iniciou o período remoto não faz inserção de alunos em disciplinas após o término da 3ª
Etapa. Ele recordou ainda que quando as atividades ocorriam de modo presencial, após o
término da 3ª etapa, dava-se um prazo para que os discentes procurassem a coordenação de
curso para tentarem se inscrever nas disciplinas que ainda restavam vagas. Nesse processo, o
aluno procurava pessoalmente a coordenação do curso e a inscrição era realizada na hora,
sendo o critério a ordem de chegada e a disponibilidade da vaga. No entanto, esse
procedimento se tornou inviável durante o período remoto, e a coordenação limitou as
inscrições em disciplinas ao término da terceira etapa previsto no calendário acadêmico. A
vice-coordenadora Ana Paula colocou que o aluno tem 4 etapas para se inscrever em
disciplinas e se ele não se programou para fazer suas inscrições, ele que arque com as
consequências. A servidora Ana Flávia apontou que outro motivo que levou a coordenação do
curso adotar esse procedimento foi que se ficar inscrevendo os alunos em disciplinas muito
tempo depois do início das aulas, os mesmo acabam perdendo uma quantidade considerável
de conteúdo e inclusive sugeriu manter essa prática mesmo depois de voltar às atividades
presenciais. A prof.ª Ana Paula disse que o melhor a ser feito é seguir o calendário acadêmico
encerrando os ajustes das inscrições periódicas junto com o término da 3ª etapa. Disse ainda
para inserir essa informação na página do curso, no menu da 3ª Etapa. Todos concordaram. A
servidora Ana Flávia pontuou que o cronograma da 3ª etapa do BIB já seguia o calendário
acadêmico. EXPEDIENTE 7. Informes. Comissão do Retorno Presencial. O coordenador
Amauri informou que ele faz parte da Comissão do CSL de Retorno Presencial. Ele disse que
a comissão enviou um novo formulário para solicitação de retorno às atividades no campus e
alertou que as atividades presenciais no CSL deverão ocorrer no período de funcionamento do
Campus (8:00 às 17:00 horas). E que caso seja necessário permanecer no campus após as 17
horas, é necessário comunicar a prefeitura do campus para que possam fazer o controle de
circulação de pessoas. Por fim, ele reforçou que o campus pode atender até 30% da sua
capacidade e que o docente é quem deve se responsabilizar pela lotação máxima permitida no
espaço. Antes de terminar a reunião, o coordenador Amauri disse que mesmo enviando com
antecedência para os docentes as orientações e os prazos para envio das informações para o
novo edital de monitoria, muitos docentes acabaram não atendendo ao prazo estipulado e que
ele teve então que entrar em contato com eles através do whatsapp para lembrá-los do envio
das informações e prorrogar o horário desse envio. O prof. Amauri então colocou que não fará
mais isso, pois é responsabilidade do docente enviar os dados dentro do prazo para não
atrasar a publicação do Edital. Sendo assim, os próximos editais serão publicados apenas com
as informações de quem enviou os dados dentro do prazo. 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
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