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ATA DA 56ª (QUINQUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA 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 
No dia 12 (doze) do mês de agosto de 2020, às 15h (quinze 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 e Ana Paula Coelho Madeira           
Silva, os professores Leonardo Lucas Carnevalli Dias e Amauri Geraldo de           
Souza e o representante discente Gabriel da Silva Freitas. A professora           
Alejandra Semiramis Albuquerque justificou ausência uma vez que se         
encontrava em um curso preparatório para as aulas remotas. A reunião foi            
presidida pela coordenadora do BIB, a Prof.ª Ana Paula Coelho Madeira Silva,            
que cumprimentou a todos e iniciou a apresentação da pauta. EXPEDIENTE 1.            
Homologação: Nota Técnica TCC - Interdisciplinar em Biossistemas. O         
professor Amauri explicou a necessidade de fazer essa nota técnica para o            
TCC tendo em vista que a PROEN autorizou a realização de defesa de TCC de               
forma remota. Disse também que os documentos já estão disponíveis na           
página do Curso. A nota técnica então foi homologada pelo colegiado.           
EXPEDIENTE 2. Requerimento nº 100166/2020 - Leticia Gabriela Silva:         
Solicita prorrogação de Prazo de Integralização do Curso por 2          
semestres. Após análise da documentação exigida, o colegiado aprovou a          
solicitação. EXPEDIENTE 3. Requerimento nº 100512/2020 - Poliana Silva         
Pereira: Solicita Equivalência da disciplina Bioquímica Geral (UNIFEMM)        
para Bioquímica Geral (UFSJ). Considerando que o docente responsável pela          
disciplina deu parecer positivo para aprovação da equivalência solicitada após          
análise do histórico e da ementa apresentada, o colegiado deferiu o           
requerimento da aluna supracitada. EXPEDIENTE 4. Memorando Eletrônico        
12/2020/ASSIN - Solicitação de oferta de vagas para o processo seletivo           
PEC-G 2021. A professora Ana Paula apresentou o memorando aos membros           
que deliberaram por disponibilizar 2 (duas) vagas (correspondente à 10% das           
vagas do curso) para o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação          
(PEC-G). EXPEDIENTE 5. Eleição Coordenadoria do Curso (vencimento do         
mandato da Coordenação). A coordenadora Ana Paula disse que o mandato           
da coordenação do BIB vence em 10/10/2020. A secretária Ana Flávia explicou            
sobre os prazos e os novos trâmites para realização da Eleição para a             
Coordenadoria de Curso. A prof.ª Ana Paula solicitou então que a secretaria            
sugerisse um cronograma para o Edital de Eleição de forma que atenda os             
prazos e que a coordenação não fique descoberta. Ficou definido também que,            
caso a prof.ª Ana Paula e o prof.º Amauri efetivem sua candidatura para o              
pleito, o prof. Leonardo assumirá a coordenação durante esse período e se            
responsabilizará pelo edital do processo, conforme § 2o, do art. 2 da Resolução             
CONSU nº 22/2007. EXPEDIENTE 6. Eleição membro do Colegiado do          
Curso (Vencimento do mandato do prof. Leonardo Dias). A professora Ana           
Paula informou que o mandato do prof. Leonardo chega ao fim em 18/10/2020.             
Os membros então definiram que o edital para membro do colegiado será            
lançado junto com o da coordenação. EXPEDIENTE 7. Disciplinas ofertadas          
pelas Unidades Acadêmicas no ERE. A coordenadora Ana Paula informou          
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que até o momento apenas o DCIAG e o DECEB enviaram as disciplinas que              
serão ofertadas. Ela disse também que entrou em contato com a prof.ª Mayra             
do curso da Engenharia Florestal e ela disse que iria encaminhar as disciplinas             
em breve e que ainda não teve retorno do Departamento de Engenharia de             
Alimentos. EXPEDIENTE 8. Aprovação do Modelo do Plano de Ensino. A           
prof.ª Ana Paula disse que o CONEP aprovou o Calendário do Ensino Remoto             
Emergencial e apresentou-o aos membros. E para atender esse cronograma, o           
colegiado precisará aprovar os planos de ensino das UCs que serão ofertadas            
no BIB antes do dia 21 de agosto, data limite para publicação dos planos de               
ensino na página do curso. Deste modo, os membros decidiram deixar           
agendada uma reunião extraordinária do Colegiado para o dia 19 de agosto às             
14 horas, um dia após o término do prazo para os docentes encaminharem os              
planos de ensino. Em sequência, a Coordenadora apresentou o modelo de           
Plano de Ensino aos membros e explicou que a Resolução CONEP 007/2020            
não propôs nenhum modelo para o documento. Ela disse que o plano deve             
conter tudo aquilo que é exigido no Plano de Ensino adotado anteriormente ao             
período de pandemia: prova substitutiva, horário de atendimento ao aluno,          
etc...Disse também que as atividades síncronas devem obedecer ao horário do           
curso. Prof. Leonardo disse que o plano de ensino deve pautar tudo aquilo que              
é exigido no Plano de Ensino convencional. Após retirar algumas dúvidas, o            
colegiado aprovou o modelo de Plano de Ensino apresentado. EXPEDIENTE 9.           

E-mail Letycia Zandona. A prof. Ana Paula fez a leitura do e-mail para os              
membros. E sobre o questionamento sobre se há uma segunda opção para a             
aluna conseguir finalizar o curso nesse período o membros responderam que           
tendo em vista que a aluna ainda precisa cursar a disciplina Sociologia e             
Extensão Rural para finalizar o curso, ela tem duas opções para finalizar o             
curso este semestre, a saber: 1- Verificar se o curso de Zootecnia da UFSJ irá               
disponibilizar a UC de Sociologia e Extensão Rural de forma remota (ERE) e             
em caso afirmativo, tentar se inscrever nessa disciplina ou 2- Cursar essa            
disciplina em outra Universidade e solicitar equivalência. Quanto ao         
questionamento de como será o processo de revinculação neste período de           
pandemia, os membros disseram que conforme consta na página da COPEVE,           
o edital de revinculação está suspenso em virtude da Pandemia da COVID-19            
e da suspensão das aulas. Na oportunidade, a prof.ª Ana Paula informou que a              
Coordenação do BIB enviou um Memorando a PROEN solicitando informações          
de como se dará o processo de revinculação dos alunos concluintes do curso             
Interdisciplinar em Biossistemas durante esse período de pandemia e se há           
previsão de quando ele ocorrerá, no entanto até o momento não obteve            
resposta. 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 
 
Adélia Conceição Diniz ____________________________________________ 

Amauri Geraldo de Souza __________________________________________ 

Ana Paula Coelho Madeira Silva _____________________________________ 
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Gabriel da Silva Freitas ____________________________________________ 

Leonardo Lucas Carnevalli Dias _____________________________________ 
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