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ATA DA 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS - CAMPUS SETE LAGOAS - UFSJ. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x. No dia 03
(três) do mês de fevereiro de 2022, 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. O docente Cléber José da Silva justificou a ausência uma vez que está em período de férias
regulamentares. 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: Contagem de horas complementares: Discente
Nayara Mourão Rocha: 208 horas totais. Homologada por todos. EXPEDIENTE 2. Programa de Monitoria 2022/01. 2.1
- Definição de Critérios. O colegiado manteve os mesmo critérios adotados para classificação prioridade de atendimento das
unidades curriculares do último semestre (2021/02), alterando apenas o critério de desempate, que voltou a ser o mesmo
utilizado quando as atividades aconteciam de forma presencial, a saber: "Como critério de desempate será considerado se a
unidade curricular é prática. Permanecendo o empate, será considerada aquela com maior número de alunos nos últimos 5
semestres (2019/02, 2020/01,2020/02, 2021/01 e 2021/02).". Vide anexo III. 2.2 - Aprovação de Solicitações de Monitoria
2022/01: A coordenadoria recebeu pedido de bolsa de monitoria de 14 Unidades Curriculares, a saber: Álgebra Linear e
Geometria Analítica, Bioquímica Geral (2 Bolsas), Citologia, Delineamento e Análise de Experimentos, Estatística Básica,
Física Aplicada a Biossistemas I, Física Aplicada a Biossistemas II, Metodologia da Pesquisa, Microbiologia Geral, Química
Geral, Química Orgânica (2 Bolsas), Anatomia Vegetal, Anatomia Vegetal (2 Bolsas), Microbiologia de Alimentos e Genética
Geral. Todas foram aprovadas.2.3 - Estabelecimento de ordem de prioridade de atendimento. Vide anexo II. 
EXPEDIENTE 3. 3.1. Relatório de Avaliação do Programa de Monitoria. A servidora Ana Flávia realizou a projeção do
relatório na tela e explicou de forma resumida as considerações finais do texto que foi enviado no e-mail de todos os membros.
3.2- Ausência de vagas para a revinculação no curso de Engenharia Agronômica. O coordenador Amauri informou aos
membros que mais uma vez o Edital de PVR lançado pelo COPEVE em dezembro/2021, não constava vaga para a
revinculação no curso de Engenharia Agronômica. Diante desse fato, ele solicitou uma reunião com o pró-reitor adjunto
Vicente, com a DICON e com a reitoria para tratar deste assunto e encontrar uma solução definitiva para o mesmo. Nesta
reunião o reitor, Marcelo Andrade não pôde comparecer mas segundo foi dito ele está ciente da questão e irá tratá-la na
CONEP. Segundo o coordenador Amauri, a forma como a revinculação vem sendo tratada pela COPEVE e pela DICON,
descaracteriza o formato do curso Interdisciplinar. No entanto, a DICON coloca algumas implicações legais que atualmente
impedem a "reserva de vagas" para revinculação dos alunos do BIB nos cursos afins, a saber: para que fosse garantida a
reserva de vagas para egressos do BIB, não poderia haver a oferta das 80 vagas anuais no SISU ou deveria-se ter mantido no
E-MEC a possibilidade de 100 vagas anuais, com a oferta de somente 80 via SISU. A servidora Ana Flávia lembrou que no
processo de construção do curso interdisciplinar em Biossistemas foi acordado entre os curso de Engenharia de Alimentos e
Engenharia Agronômica que das 50 vagas semestrais oferecidas por cada um desses cursos, 40 seria destinadas ao SISU e 10
seriam reservadas para a revinculação. No entanto, essa informação foi perdida, e acabou sendo lançada nos PPCs e no E-mec
apenas as 40 vagas com entrada pelo SISU (80 vagas anuais). Diante dessa questão, o Coordenador Amauri informou aos
membros que solicitou uma reunião no dia 08/02/2022 com a reitoria, a PROEN e as coordenações envolvidas na revinculação
para dar embasamento nas discussões sobre o tema na reunião do CONEP. 3.3. Outros. Avaliação do MEC. O coordenador
Amauri disse que a avaliação do MEC será virtual e para tal, foi solicitado a ele que fizesse vídeos dos espaços e estruturas
utilizados pelo curso no campus do CSL. Segundo ele, após enviar os vídeos à ASCOM, ele recebeu várias críticas pelas
filmagens como imagens tremidas, posicionamento da câmera, etc. Ele pontuou então que não era especialista em filmagens,
que fez da melhor forma que pode e que não iria refazer as filmagens. Caso a ASCOM quisesse um conteúdo profissional
deveria enviar profissionais habilitados para o campus. Disse também que questionaram que alguns espaços estavam em
reforma ou em mudança de lotação, mas o coordenador disse que o campus do CSL estava mesmo passando por um
readequação de espaços e que essa observação já constava no relatório que será apresentado ao MEC. 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



ANEXO II
Classificação Final

Ordem de Prioridade de Atendimento

ORDEM DISCIPLINA
QUANTIDADE DE

BOLSAS POR UNIDADE
CURRICULAR

1ª Citologia 01
2ª Química Geral 01
3ª Estatística Básica 01
4ª Química Orgânica 01
5ª Bioquímica Geral 01
6ª Física Aplicada a Biossistemas II 01
7ª Metodologia da Pesquisa 01
8ª Microbiologia Geral 01
9ª Delineamento e Análise de Experimentos 01
10ª Álgebra Linear e Geometria Analítica 01
11ª Física Aplicada a Biossistemas I 01
12ª Genética Geral 01
13ª Anatomia Vegetal 01
14ª Microbiologia de Alimentos 01
15ª Química Orgânica 01
16ª Bioquímica Geral 01
17ª Anatomia Vegetal 01

ANEXO III

CRITÉRIOS ADOTADOS

SETE LAGOAS, do 03 de fevereiro de 2022

Prezada

Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Informamos que serão utilizados os seguintes critérios para o ranqueamento das solicitações de monitoria
para o semestre 2022/01:

Critérios:

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

Média do Número de Alunos Matriculados nos últimos 5 semestres
(2019/02, 2020/01,2020/02, 2021/01 e 2021/02);
 
 
Média do Índice de Reprovação da Disciplina nos últimos 5 semestres
(2019/02, 2020/01,2020/02, 2021/01 e 2021/02);
 
 



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

Como critério de desempate será considerado se a unidade curricular é prática. Permanecendo o empate,
será considerada aquela com maior número de alunos nos últimos 5 semestres (2019/02,
2020/01,2020/02, 2021/01 e 2021/02).

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

Média do Número de Alunos Matriculados nos últimos 5 semestres
(2019/02, 2020/01,2020/02, 2021/01 e 2021/02);
 
 
Média do Índice de Reprovação da Disciplina nos últimos 5 semestres
(2019/02, 2020/01,2020/02, 2021/01 e 2021/02);
 
 
O fato de não ter sido contemplado em editais anteriores considerando as
disciplinas da matriz obrigatória nos últimos 5 semestres (2019/02,
2020/01,2020/02, 2021/01 e 2021/02).
 

Como critério de desempate será considerado se a unidade curricular é prática. Permanecendo o empate,
será considerada aquela com maior número de alunos nos últimos 5 semestres (2019/02,
2020/01,2020/02, 2021/01 e 2021/02).

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: 
1- 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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