
COORDENADORIA DO CURSO
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS

ATA DA 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x. No dia 08
(oito) do mês de julho 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, o professor Amauri Geraldo de Souza e a
representante discente Paula Bitencourt Ribeiro. Justificou sua ausência a professora 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- Contagem de Horas Complementares: Discente Gabriela Louise
Ferreira Alcantara de Oliveira (176050040) - Total de Horas atingido: 225 h. Homologado por
todos. 1.2 - Equivalência de Disciplinas. 1.2.1 - Requerimento 112585/2021 (Discente:
André Luiz Barbosa): Sociologia (FUNREI)+ Estudos de Problemas Brasileiros (FUNREI)/
Equivalência: Sociologia e Extensão Rural (UFSJ) e Cálculo Diferencial Integral I
(FUNREI)+ Cálculo Diferencial Integral I (UFMG)/Equivalência: Cálculo 1 (UFSJ): Para a
disciplina de Cálculo 1, a solicitação foi deferida, segundo análise da responsável pela
disciplina, as disciplinas apresentadas atendem a Resolução CONEP 13/2015. E para a
disciplina de Sociologia e Extensão Rural foi indeferido, segundo análise do docente
responsável os documentos apresentados apresentam similaridade com o conteúdo de
Sociologia, porém quase nada com as temáticas de Extensão Rural. Logo, não atendendo ao
percentual exigido na Resolução em relação a similaridade de conteúdo. Homologado por
todos. 1.2.2 - Requerimento 112587/2021 (Discente: André Luiz Barbosa): Programação de
Computadores (UFMG)/ Equivalência: Algoritmo e Programação de Computadores
(UFSJ) e Física Geral I (UFMG)/Equivalência: Física I (UFSJ). Ambas solicitações de
equivalência foram analisadas pelos docentes responsáveis pelas disciplinas e foram
aprovadas visto que atendem a Resolução CONEP 13/2015. Homologado por todos.1.2.3 -
Requerimento 1125887/2021 (Discente: André Luiz Barbosa): Cálculo Diferencial e
Integral II (UFMG)/ Equivalência: Cálculo II (UFSJ), Cálculo Diferencial e Integral III
(UFMG)/Equivalência: Cálculo III (UFSJ), Física Geral II (UFMG)/Equivalência: Física II
(UFSJ), Físico-química (UFMG)/Equivalência: Físico-química (UFSJ) e Física Geral III
(UFMG)/Equivalência: Física III (UFSJ). Para as disciplinas de Cálculo II, Física II, Física III e
Físico-química, as solicitações foram deferidas segundo análise dos responsáveis pelas
disciplinas, uma vez que atendem a Resolução CONEP 13/2015. E para a disciplina de Cálculo
III, o docente responsável pela disciplina indeferiu o pedido uma vez que o programa da
disciplina apresentado é 100% incompatível, apesar das disciplinas terem o mesmo nome.
Homologado por todos. 1.2.4 - Requerimento 112856/2021 (Discente: André Luiz Barbosa):
Programação Científica e de Engenharia (UFMG)+ Cálculo Numérico (UFMG)/
Equivalência: Modelagem de Biossistemas (UFSJ) e Proteção Ambiental
(UFMG)/Equivalência: Eletiva. Ambas solicitações de equivalência foram analisadas pelos
docentes responsáveis pelas disciplinas e foram aprovadas visto que atendem a Resolução
CONEP 13/2015. Homologado por todos. 1.2.5 - Requerimento 112898/2021 (Discente:
André Luiz Barbosa): Sociologia (FUNREI)+ Estudos de Problemas Brasileiros (FUNREI)+
Sociologia Jurídica (UFMG)/ Equivalência: Sociologia e Extensão Rural (UFSJ): A
solicitação foi deferida, segundo análise do responsável pela disciplina, as disciplinas
apresentadas atendem a Resolução CONEP 13/2015. Homologado por todos. 1.2.6 -
Requerimento 112899/2021 (Discente: André Luiz Barbosa): Inglês Instrumental 1(UFMG),
Inglês Instrumental 2 (UFMG) e Economia para Empresas de Engenharia
(UFMG)/Aproveitamento de estudos como ELETIVAS. A solicitação foi deferida, segundo
análise do coordenador do curso, as disciplinas apresentadas atendem a Resolução CONEP
13/2015. Homologado por todos. 1.2.7 - Requerimento 112934/2021 (Discente: André Luiz
Barbosa): Metodologia da Pesquisa em Direito (UFMG)+ Redação Técnica (UFMG)/
Equivalência: Metodologia da Pesquisa e Redação Científica (UFSJ). A solicitação foi
deferida, segundo análise do responsável pela disciplina, as disciplinas apresentadas atendem
a Resolução CONEP 13/2015. Homologado por todos. 1.2.8 - Requerimento 112900/2021
(Discente: André Luiz Barbosa): Equações Diferenciais A (UFMG)+ Equações
Diferenciais B (UFMG)/ Equivalência: Cálculo 3 (UFSJ). A solicitação foi deferida, segundo
análise do responsável pela disciplina, as disciplinas apresentadas atendem a Resolução
CONEP 13/2015. Homologado por todos. 1.2.9 - Requerimento 113038/2021 (Discente:
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André Luiz Barbosa): Economia AI (UFMG)/Aproveitamento de estudos como ELETIVA. A
solicitação foi deferida, segundo análise do coordenador do curso, as disciplinas apresentadas
atendem a Resolução CONEP 13/2015. Homologado por todos. EXPEDIENTE 2. Revisão da
Resolução CONEP 004/2021 e sugestões a serem encaminhadas a
PROEN/CONGREGAÇÃO para alteração da Resolução. O coordenador Amauri explicou que
em reunião da congregação foi solicitado que as coordenações revisassem a Resolução
CONEP 004/2021 e caso tivessem algum sugestão que alteração que encaminhasse para
discussão na congregação. Diante disso, o prof. Amauri explicou que enviou um e-mail a todos
os docentes do curso perguntando se algum deles tinha alguma correção ou sugestão a fazer
nesta resolução e que nenhum deles se manifestou. O prof. Amauri então relatou os pontos
mais importantes discutidos na reunião da congregação sobre as modificações nessa
resolução, o primeiro deles é que a oferta de unidades curriculares pelos docentes deixará de
ser facultativa uma vez que conforme parecer jurídico (NOTA n.
00069/2021/PF-UFSJ/PFUFSJ/PGF/AGU), a Portaria nº 475/87 do MEC determina que para o
Magistério Superior, o limite mínimo de carga horária aula não pode ser inferior a 8(oito) horas
semanais, em qualquer regime. A professora Ana Paula completou dizendo que ainda na
reunião da CONEP começou a ser discutido como pagar os passivos daqueles docentes que
não ministraram esse mínimo de 8 horas aulas durante esses semestres que transcorreram.
Segundo ela, foi levantada a possibilidade dos docentes que ficaram com esses passivos de
pagar essas horas na janela entre um semestre e outro. O prof. Amauri completou dizendo que
o período estipulado para pagar essas horas seria entre janeiro e fevereiro e abril de 2022. E
disse também que isso ainda será definido, mas que cada curso deverá se organizar para essa
reposição. Outro ponto que foi levantado é que o discente tenha uma data limite para exclusão
de disciplinas durante o semestre letivo e que não seja conforme está hoje no calendário
acadêmico, onde o aluno pode excluir a disciplina até o último dia de aula. EXPEDIENTE 3.
Definir data para envio dos Planos de Ensino pelos docentes referente ao semestre
2021/02. Considerando que os planos de ensino deve estar divulgados na página do curso até
uma semana antes do oferecimento da disciplina, ou seja até 18/08/2021, e considerando todo
o processo que deve ser realizado até a publicação desses planos na página do curso, o
colegiado definiu que os docentes do curso devem enviar os planos de ensino 2021/02 para o
Coordenação até o dia 05/08/2021. Ficou definido também que o coordenador irá distribuir os
planos entre os membros do colegiado para apreciação e caso seja necessária alguma
correção, o membro deve encaminhar para a coordenação de curso para que esta entre em
contato com o docente solicitando a correção. O prof. Amauri sugeriu que fosse solicitado aos
docentes que enviassem o plano de ensino em formato word, para que pequenas correções
devido a preenchimento equivocado do modelo do plano (aquelas que não alteram o teor do
conteúdo) já pudessem ser realizadas. Os membros então disseram que não se sentem
confortáveis em alterar documentos elaborados por outros colegas, a não ser que tenham
autorização para isso. Logo, eles definiram que fica a critério do professor qual o formato que
ele deseja enviar o plano de ensino e que só realizarão alteração mediante autorização do
mesmo. A prof.ª Hosane solicitou que ao enviar os planos de ensino para apreciação que seja
enviado também as normativas que determina o que deve constar no plano, para que dessa
forma a correção possa ser padronizada. Todos concordaram. Aproveitando a oportunidade a
prof.ª Ana Paula então listou quais itens os membros devem se atentar ao avaliar um plano de
ensino a saber: no plano não pode ter nenhuma avaliação com mais de 40 pontos, não pode
deixar de constar as datas das avaliações substitutivas e as datas das respectivas avaliações,
os critérios de avaliação e a carga horária total tem estar de acordo com a carga horária do
curso. A prof. Adelia também sugeriu que ao solicitar os planos de ensino aos docentes que o
modelo enviado como anexo já esteja preenchido com as informações padrões para todos os
planos. Todos concordaram. EXPEDIENTE 4. Informes. 4.1- Data limite para o aluno ter
cursado disciplina para solicitação de equivalência. O prof. Amauri disse que conforme
discutido na última reunião do colegiado que levou essa questão para a congregação,
considerando que alguns alunos pedem equivalência em disciplinas cursadas a muitos anos
atrás. No entanto, segundo o Coordenador, na reunião da Congregação foi informado que
existe uma normativa que dá o direito ao aluno de solicitar aproveitamento de disciplinas
cursadas em qualquer época, mesmo que seja a muitos anos atrás. 4.2- Atualização do
SIPAC para que discentes possam assinar documentos no sistema de forma digital. A
secretária Ana Flávia informou que agora os discentes já podem assinar documentos no SIPAC
bem como membros externos da UFSJ. No entanto, a discente Paula alegou que ao tentar
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assinar a ata do colegiado inserida no sistema, ela não consegue acessar o SIPAC, mesmo
seguindo as orientações do Ntinf. A servidora Ana Flávia ficou de abrir uma OS para verificar o
problema. 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 _______________________________________________________

Ana Paula Coelho Madeira Silva __________________________________________________

Hosane Aparecida Tarôco _______________________________________________________

Paula Bitencourt Ribeiro ________________________________________________________
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