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ATA DA 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS - CAMPUS SETE LAGOAS – UFSJ.
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No dia 12 (doze) 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. Homologações. 1.1 -
Contagem de Horas Complementares. Discente Ana Luísa Gonçalves Azevedo
(196050040): Total de horas contabilizadas: 214 horas. Homologada por todos. Discente
Carmela Vaz Campolina (166050010):Total de horas contabilizadas: 236,5 horas. Homologada
por todos. 1.2 - Equivalência de Disciplinas: Requerimento 113404- 2021 (Discente: André
Luiz Barbosa):Introdução às Tecnologias da Informação e da Comunicação
(UFJF)/Aproveitamento de estudos como ELETIVA. A solicitação foi deferida, segundo
análise do coordenador do curso, as disciplinas apresentadas atendem a Resolução CONEP
13/2015. Homologada por todos. Requerimento 113406- 2021 (Discente: André Luiz
Barbosa):Elementos de Mineralogia e Petrografia(UFMG) e Mecânica Fundamental
(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. Homologada por todos. EXPEDIENTE 2. Programa de Monitoria 2021/02:
Estabelecer ordem de prioridade de atendimento conforme critérios aprovados pelo
Colegiado na Reunião Extraordinária de 05/08/2021. Antes de estabelecer a ordem de
prioridade mediante as solicitações de monitoria enviadas à coordenação de curso para o
semestre 2021/02, os membros tiveram que rever duas situações não previstas nos critérios
estabelecidos na reunião do dia 05/08/2021, a saber: Foram solicitadas duas bolsas de
monitoria para a disciplina de Citologia. No entanto as solicitações são de dois docentes
distintos, ou seja, para duas turmas distintas, uma para a turma do prof. Paulo Gonella, o
professor que ministrará Citologia para o BIB no semestre 2021/02, e outra do docente
Leonardo Dias, que ministrará Citologia para os outros cursos do campus. De acordo com o
critério estabelecido na reunião extraordinária supracitada, foi previsto o ranqueamento para os
docentes que solicitaram mais de uma bolsa para sua disciplina e ficou estabelecido que o
mesmo seria 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. No entanto, não foi prevista a situação de duas bolsas da mesma
disciplina, mas com docentes diferentes. A prof.ª Hosane colocou que as solicitações de
monitoria deveriam ser feitas apenas por docentes que disponibilizam vagas da disciplina
diretamente para o curso e levantou a possibilidade de indeferir esse pedido de bolsa feita pelo
docente Leonardo Dias visto que ele não é responsável por ministrar a disciplina de Citologia
para o BIB. A turma da disciplina de Citologia o qual o docente Leonardo Dias é responsável
não ofertará vagas para os alunos do BIB na primeira etapa de inscrição periódica. O
coordenador Amauri colocou que não existe nenhum norma que proíbe que o docente solicite
bolsa no curso e completou ainda dizendo que mesmo que o docente não ofereça a vaga
diretamente para os alunos do curso, o aluno pode conseguir na 3ª Etapa a vaga na disciplina
no curso em que ela está sendo ofertada. Os membros então discutiram essa questão e
definiram como critério que as solicitações de monitoria na qual o docente não disponibiliza
diretamente na 1ª etapa de inscrição periódica vaga para o BIB, serão ranqueadas nos final da
fila conforme os critérios estabelecidos de número de alunos nos últimos 5 semestres,
percentual de reprovação dos últimos 5 semestres e se foi contemplado ou não com bolsa nos
últimos 5 semestres. Dando continuidade, outra questão que não foi prevista nos critérios no
dia 05/08/2021 é sobre o ranqueamento de disciplinas eletivas. Nos critérios está previsto
apenas ordem de prioridade entre disciplinas obrigatórias e optativas. Diante disso, os
membros definiram que as disciplinas eletivas entrariam como prioridade 3 nos critérios,
obedecendo às mesmas regras da prioridade 1 e da prioridade 2. Os critérios utilizados para o
ranqueamento após os ajustes supracitados seguem anexos ao final desta ata juntamente com
a ordem de prioridade estabelecida EXPEDIENTE 3. Apreciação de Planos de Ensino
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2021/02. Planos de Ensino dos docentes do DECEB enviados a coordenação do BIB e
aprovados pelo Colegiado: Bioquímica Geral, Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3, Citologia,
Delineamento de Experimentos, Ecologia Geral, Empreendedorismo e Inovação, Estatística
Básica, Estudos Interdisciplinares, Física 1, Física 2, Físico-química, Fisiologia Vegetal,
Fundamentos de Genética, Geometría Analítica e Álgebra Linear, Metodologia da Pesquisa e
Redação Científica, Microbiologia Geral, Química Analítica, Química Geral e Química Orgânica.
Planos de Ensino dos docentes do DEALI enviados a coordenação do BIB e aprovados pelo
Colegiado: Ciência e Tecnologia de Materiais, Operações Unitárias na Indústria de Alimentos I,
Química de Alimentos, Tópicos Especiais em Bioquímica de Alimentos, Tópicos Especiais em
Eletrotécnica Aplicada a Engenharia de Alimentos e Tópicos Especiais em Microbiologia de
Alimentos. Planos de Ensino dos docentes do DCIAG enviados a coordenação do BIB e
aprovados pelo Colegiado: Administração Agroindustrial e Ética Profissional, Adubos e
Adubação, Agrometeorologia, Algoritmos e Programação de Computadores, Cartografia e
Geoprocessamento, Desenho Técnico Digital, Entomologia Agrícola, Entomologia Geral,
Fitopatologia Aplicada, Fitopatologia geral, Hidráulica, Irrigação e Drenagem, Melhoramento
Vegetal, Microbiologia do solo, Modelagem de Biossistemas, Pedologia, Química, fertilidade do
Solo e Nutrição de Plantas.Planos de Ensino dos docentes do DEFLO enviados a coordenação
do BIB e aprovados pelo Colegiado: Componentes Anatômicos e Químicos da Madeira,
Métodos Estatísticos Aplicados à Engenharia Florestal e Produtos Florestais não Madeireiros.
Os membros colocaram que ainda estão aguardando a correção nos planos de ensino das
seguintes disciplinas: Anatomia Vegetal, Biologia e Manejo de Plantas Daninhas, Plantas
Medicinais e Aromáticas, Sensoriamento Remoto e Topografia Geoprocessada, e que só após
o envio dessas correções que esses planos serão aprovados e inseridos na página do curso.
Foi solicitado à secretária do curso, Ana Flávia, que enviasse novamente um e-mail a esses
docentes cobrando a correção dos planos e alertando-aos que o prazo para envio dessas
correções que já findou e que as correções precisam ser realizadas com a máxima urgência
considerando que a coordenação tem prazo para inserir e divulgar os mesmos na página do
curso. EXPEDIENTE 4. Definição de Carga Horária Máxima para o semestre 2021/02. A
secretária Ana Flávia relembrou aos membros que a carga horária máxima estabelecida para o
semestre 2021/01 pelo Colegiado foi de 310 horas. Com a fala, a representante discente,
Paula, colocou que os alunos estão solicitando o aumento dessa carga horária máxima para o
semestre 2021/02. Eles alegam que estão conseguindo fazer poucas matérias, cerca de 4
disciplinas no máximo e que isso estaria atrasando o andamento do curso deles. Foi então feita
uma consulta a DICON sobre qual era a carga horária máxima permitida na época das aulas
presenciais, e foi informado que a carga horária horária máxima era de 439 horas. A servidora
Ana Flávia lembrou aos membros que no início do período remoto essa carga horária foi
reduzida uma vez que muitas disciplinas não estavam sendo ofertadas e essa foi uma medida
tomada para que todos os alunos tivessem oportunidade de se inscrever em pelo menos
alguma das disciplinas ofertadas, impedindo que alguns alunos ficassem com uma carga
horária grande demais em detrimento de outros alunos. Mas com a normalização do calendário
acadêmico que ocorreu agora através da Resolução CONEP 017/2021, praticamente todas as
disciplinas do curso serão ofertadas no próximo semestre. Após discutirem a questão, os
membros do colegiado decidiram aumentar a carga horária máxima do semestre 2021/02 de
forma proporcional ao número de semanas letivas deste semestre (14 semanas), quando
comparado a carga horária máxima permitida na época das atividades presenciais (18
semanas - 439 horas), logo a carga horária máxima definida foi de 341 horas para o semestre
2021/02. EXPEDIENTE 5. Terceira Etapa de Inscrição Periódica 2021/02 - Ocorrência, data
e critérios. Os membros definiram que as solicitações de disciplinas na 3ª Etapa de Inscrição
Periódica para o semestre 2021/02 deverão continuar ocorrendo através de formulário on-line
publicado na página do curso. Após avaliação dos critérios que têm sido adotados para
atendimento das solicitações de disciplinas na 3ª etapa do período remoto, os membros
decidiram simplificar os critérios até então adotados para agilizar o procedimento junto à
coordenação de curso. Ficou definido que o preenchimento das vagas na 3ª Etapa de Inscrição
Periódica para o semestre 2021/02 será feito por ordem de chegada das solicitações e
considerando que alunos do BIB tem prioridade de atendimento em relação aos alunos dos
outros cursos e que os alunos do campus do CSL têm prioridade de atendimento em relação
aos alunos dos outros campi. O cronograma definido para a 3ª Etapa do semestre 2021/02 foi o
seguinte: solicitações de disciplinas através dos formulários on-line pelos alunos de 10/09/2021
a 14/09/2021. Processamento das solicitações: 15/09/2021. Inserção dos alunos nas vagas



COORDENADORIA DO CURSO
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS

disponíveis: 16/09/2021 e 17/09/2021. EXPEDIENTE 6. Solicitação de cadastramento do
grupo de estudos na página do curso: Grupo de Ensino de Pesquisa e de Extensão em
Química e Farmacognosia (Docente: Júlio Onésio). A solicitação foi aprovada pelos
membros do colegiado e o grupo de estudos será inserido na página do curso. Na oportunidade
o coordenador Amauri informou aos membros que a coordenação, com intuito de atualizar os
grupos de estudos na página do curso, entrou em contato com os docentes que até então
tinham seus grupos de estudos divulgados na página do BIB para confirmar se os mesmos
ainda estavam vigentes e se era necessário atualizar alguma informação na página. Dos
docentes que entramos em contato, apenas o professor Marcos Antonio Matiello Fadini
respondeu e confirmou que ainda mantém o grupo de estudos intitulado “Conhecimento -
Grupo de estudos em entomologia”. Desse modo, apenas esse grupo foi então mantido na
página do curso. EXPEDIENTE 8. Informes. 8.1 - Resposta do SEACA sobre a divulgação
dos dados como número de alunos e percentual de reprovação das disciplinas para
ranqueamento de monitoria. A servidora Ana Flávia leu para os membros a resposta do
SEACA sobre a divulgação da planilha de ranqueamento de monitoria aos docentes que
solicitassem, a saber: “(...) Fizemos uma consulta e não há regulamentação na UFSJ para
tratamento e disponibilização das informações em forma de índices. Não havendo essa
regulamentação interna, vale a Lei de Acesso à Informação. Assim, todos os dados para
composição desses índices são públicos, exceto a relação nominal de alunos e docentes e
demais informações pessoais, essas não podem ser divulgadas.” 8.2 - Vagas para alunos da
Transição do PPC do BIB. O coordenador Amauri disse que irá solicitar as seguintes vagas
para os semestres 2021/02 para os alunos que foram atingidos pela transição, a saber:
Administração Agroindustrial e Ética Profissional: 3 vagas para ingressos 2017/02;
Delineamento e Análise de Experimento: 10 vagas, sendo 01 para ingresso 2018/01 e 09 para
ingressos 2018/02 e Desenho Técnico Digital: 11 vagas, sendo 4 vagas para ingressos 2018/02
e 7 vagas para ingressos 2019/01. A professora Alejandra disse que já autorizava a abertura
das 10 vagas na sua disciplina (Delineamento). O professor Amauri ficou de solicitar as vagas
das outras disciplinas aos docentes responsáveis (Daniel Calbino e Édio Costa). Os alunos
serão informados por e-mail sobre a disponibilização dessas vagas para o semestre 2021/02 e
a inscrição na disciplina ocorrerá na 3ª etapa de inscrição periódica para aqueles que tiverem
interesse. 8.3- Edital de Vagas Remanescentes - Edital de Revinculação 2021/02 adiado pelo
CONEP. O coordenador Amauri informou aos membros que o Edital de Vagas Remanescentes
da universidade foi adiado no CONEP e que em virtude disso os alunos do BIB não iriam
conseguir se revincular em outro curso para o semestre 2021/02. De acordo com a data que o
edital de vagas remanescentes será lançado, os alunos irão conseguir se revincular no
semestre 2022/01. Diante dessa situação, ele disse que foi procurado por alguns alunos
pedindo que a coordenação tentasse reverter isso junto a COPEVE. Sendo assim, ele enviou
um email para PROEN e pra COPEVE relembrando a peculiaridade do Curso Interdisciplinar
em Biossistema e a questão da revinculação em cursos profissionalizantes da casa ao qual os
egressos do curso têm direito e solicitando que esses setores avaliassem a possibilidade de
lançamento de um Edital de Revinculação específico para os alunos do BIB já ingressarem nos
cursos que desejam no próximo semestre (2021/02). No entanto, ele disse que ainda não
obteve essa resposta nem da PROEN e nem da COPEVE até o momento e que vai continuar
aguardando. 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 ________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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ANEXO I
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).

Prioridade 3: Disciplinas Eletivas no Curso (pontuação conforme Tabela
1):
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● 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).

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
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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.
2- As solicitações de monitoria na qual o docente não disponibiliza diretamente na 1ª etapa
de inscrição periódica vaga para o BIB, serão ranqueadas no final da fila conforme os
critérios estabelecidos de número de alunos nos últimos 5 semestres, percentual de
reprovação dos últimos 5 semestres e se foi contemplado ou não com bolsa nos últimos 5
semestres (Tabela 1).
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ANEXO II
Classificação Final

Ordem de Atendimento

ORDEM DISCIPLINA
QUANTIDADE DE

BOLSAS POR UNIDADE
CURRICULAR

1ª Citologia (Turma do BIB - Paulo Gonella) 01
2ª Cálculo I 01
3ª Química Geral 01
4ª Estatística Básica 01
5ª Química Orgânica 01
6ª Desenho Técnico e Digital 01
7ª Álgebra Linear e Geometria Analítica 01
8ª Bioquímica Geral 01
9ª Metodologia da Pesquisa 01

10ª Física Aplicada a Biossistemas II 01
11ª Delineamento e Análise de Experimentos 01
12ª Microbiologia Geral 01
13ª Física Aplicada a Biossistemas I 01
14ª Fitopatoliga Geral 01
15ª Ecologia Geral 01
16ª Fundamentos de Genética 01
17ª Anatomia Vegetal 01
18ª Fitopatoliga Aplicada 01
19ª Fisiologia Vegetal 01
20ª Tópicos Es. em Microbiologia de Alimentos 01
21ª Físico-química 01
22ª Plantas Medicinais e Aromáticas 01
23ª Química Orgânica (2ª Bolsa) 01
24ª Bioquímica Geral (2ª Bolsa) 01
25ª Anatomia Vegetal (2ª Bolsa) 01
26ª Citologia (Turma de Outros Cursos - Leonardo Dias) 01
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