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ATA DA 60ª (SESSAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM
B I O S S I S T E M A S  -  C A M P U S  S E T E  L A G O A S  -  U F S J .  
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-x-x-.No dia 10 (dez) do
mês de março 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, os professores Amauri
Geraldo de Souza e Cléber José da Silva, 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:
Cristiano Araújo Meira: 275 horas totais. Homologada por todos. 1.2- Equivalência de Disciplinas:
Requerimento 123808/2022 (Discente: Fabiana Gonçalves): Eletrotécnica (UFSJ curso Engenharia
Mecânica) - Equivalência: Eletrotécnica aplicada a Engenharia de Alimentos (UFSJ). A solicitação foi deferida. A
solicitação de equivalência foi analisada pelo docente responsável pela disciplina e foi aprovada visto que atende
a Resolução CONEP 13/2015. Homologada por todos. EXPEDIENTE 2. Análise e aprovação dos Planos de
Ensino 2022/01 atualizados de acordo com o novo calendário acadêmico 2022/01. Antes de passar para
aprovação dos planos de ensino, a prof.ª Hosane disse que caso o SIGAA não seja implementado, no próximo
semestre, é interessante que o Colegiado passe a conferir se os planos de ensino estarão de acordo com as
alterações que serão realizadas no PPC do BIB. Segundo ela, atualmente, alguns planos de ensino não estão de
acordo com o PPC em termos de bibliografia e ementa. O prof. Cléber também pontuou que, caso o SIGAA não
seja implementado é importante observar algumas questões no atual modelo de Plano de Ensino junto às outras
coordenações, tornando-o mais objetivo e focando no que é mais importante. A prof.ª Adélia falou que na correção
dos planos de ensino sugeriu que os docentes tentassem adequar os mesmos ao PPC do curso constando as 3
bibliografias básicas e 5 complementares, uma vez que o Plano de Ensino deve estar de acordo com o PPC. A
prof.ª Ana Paula sugeriu também que considerando que quem oferta as disciplinas optativas para o BIB são os
cursos profissionalizantes do CSL e que não é aberta uma turma específica para os alunos do BIB nessas
disciplinas, apenas vagas na turma já existente, que o Colegiado do BIB atente-se apenas a apreciação dos
planos de ensino das disciplinas obrigatórias. Após serem aprovados pelos respectivos colegiados e divulgados
nas páginas dos cursos, fazer um link para as coordenações de origem da disciplina. Os membros concordaram
com a sugestão da docente Ana Paula, mas acharam pertinente uma consulta à PROEN para resguardar a
decisão do colegiado. Passou-se então para aprovação dos Planos de Ensino. A coordenação do BIB recebeu 17
Planos de Ensino de Disciplinas Obrigatórias, a saber: Administração Agroindustrial e Ética Profissional,
Bioquímica Geral, Cálculo 1, Citologia,Delineamento e Análise de Experimentos, Estatística Básica, Estudos
Interdisciplinares, Física 1, Física 2, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Metodologia da Pesquisa e Redação
Científica, Microbiologia Geral, Química Analítica, Química Geral, Química Orgânica, Sociologia e Extensão Rural
e TCC1. Já de disciplinas optativas foram recebidos 26 planos de ensino, a saber: Anatomia Vegetal, Cálculo 2,
Cálculo 3, Fisico-química, Fisiologia Vegetal, Genética Geral, Bioquímica de Alimentos, Ciência e Tecnologia de
Materiais (aguardando correção), Eletrotécnica Aplicada a Engenharia de Alimentos, Mecânica dos Fluidos
Aplicada à Engenharia de Alimentos, Microbiologia de Alimentos, Química de Alimentos, Termodinâmica Aplicada
à Engenharia de Alimentos (aguardando correção), Transferência de Calor e Massa Aplicada à Engenharia de
Alimentos, Algoritmos e Programação de Computadores, Biologia e Manejo de Plantas Daninhas, Entomologia
Agrícola, Entomologia Geral, Fitopatologia Aplicada, Fitopatologia Geral, Hidráulica, Melhoramento Vegetal,
Microbiologia do Solo, Modelagem de Biossistemas, Pedologia e Química, Fertilidade do Solo e Nutrição de
Plantas. Todos os planos foram aprovados. No entanto alguns membros avaliadores ainda aguardam pequenas
correções nos planos de ensino de Estatística Básica, Física 1, Física 2, Estudos Interdisciplinares, Química Geral,
Fitopatologia Aplicada, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Termodinâmica, que assim que enviadas serão
liberadas ad referendum pelo avaliador. EXPEDIENTE 3. Informes. 3.1 - Reunião com a servidora Adriana



Amorim, Assessora Especial para Regulação e Pesquisas Institucionais, sobre a viabilidade do aumento
do número de vagas no curso de Eng. Agronômica. O coordenador Amauri disse que conforme deliberado na
última reunião do Colegiado, reuniu-se com a servidora Adriana Amorim juntamente com a vice-coordenadora Ana
Paula e o coordenador do curso de Eng. Agronômica , João Carlos Borges. Nesta reunião foi esclarecido que não
é possível especificar a destinação das vagas cadastradas no e-mec. Logo, se aumentasse mais 10 vagas
semestrais para o curso de Agronomia, as 10 vagas seriam disponibilizadas no SISU, não havendo possibilidade
de reserva dessas vagas para os egressos do BIB. Disse também que foi deixado claro que o BIB sendo um curso
integral de progressão linear, o reingresso dos alunos do Interdisciplinar em cursos profissionalizantes depende de
vagas ociosas no curso pretendido. 3.2. Repasses Reunião do NDE do dia 09/03/2022. O coordenador Amauri
disse que nessa reunião os membros do NDE discutiram quais os caminhos o curso deve tomar considerando que
com a ausência das reservas de vagas para egressos em cursos profissionalizantes, o Interdisciplinar vai se tornar
um curso menos atrativo, pois perdeu seu objetivo. Ele disse também que nessa reunião foram sugeridos dois
caminhos, um é alterar a grade curricular do curso de modo que ele interaja com mais cursos da UFSJ,
aumentando o número de cursos para o reingresso. Outra possibilidade , aprovada pelo NDE, seria transformar o
Interdisciplinar em um curso profissionalizante. Nessa reunião foram levantados 3 possíveis cursos, a saber: Eng.
Ambiental, Eng. de Biossistemas e Eng. Agrícola e Ambiental. Essa proposta será então apresentada à reitoria em
uma reunião já solicitada para posteriores encaminhamentos. O prof. Cleber parabenizou a coordenação pela
iniciativa de reformulação do curso e disse que também concorda que o Interdisciplinar perdeu o sentido. Pontuou
que é importante dialogar com a Reitoria e ser enfático em colocar que o objetivo não é fechar um curso no
campus do CSL. Disse também que é importante sensibilizar a reitoria sobre a previsão de contratação de
docentes para o novo curso e o apoio da mesma para destinar algumas das 12 vagas de docentes na casa que,
hoje se encontram ociosas, para o novo curso. E por fim disse que seria interessante fazer um levantamento geral
da grade curricular do novo curso proposto atentando-se para quantos docentes seriam necessários contratar. A
docente Ana Paula disse que já está fazendo esse levantamento. O coordenador Amauri disse também que já tem
um PCC para Eng. Ambiental elaborado. A prof.ª Ana Paula completou dizendo que para o curso de Eng.
Ambiental é possível aproveitar as 12 vagas de docentes do curso de Biossistemas e além disso consegue
aproveitar grande parte das disciplinas da agronomia e florestal caso esses cursos concordem em abarcar os
alunos do curso proposto . Disse também que grande parte da estrutura do curso já está montada aproveitando o
que o campus já possui. Foi solicitado que a discente Paula repassasse aos alunos a questão das vagas para o
reingresso no curso de Agronomia frisando que legalmente não há o que ser feito, para o reingresso será
necessário que o curso tenha vagas ociosas. 3.3 - Avaliação do BIB. O coordenador Amauri informou que a
avaliação do MEC ao curso de Biossistemas deve ocorrer depois do mês de junho/2022. 3.4 - Solicitação de
transporte para a 45ª Reunião Anual da SBQ feita pelo docente Júlio Onésio. A servidora Ana Flávia apresentou
aos membros o cálculo do orçamento para a viagem solicitada pelo docente supracitado, a saber (Os cálculos
foram baseados na Portaria 162/2020 da UFSJ, referente à nova forma de cobrança das viagens): Valor da
viagem utilizando o ônibus do CSL (Não indicado para viagens muito longas): Km de Sete Lagoas/Maceió: 1795
km x 2 + 10% (Esses 10% são referentes aos deslocamento adicionais que são feitos dentro da cidade e outras
emergências que eventualmente surjam) = 3949 km x R$ 3,09 = R$ 12.202,41, Diárias 1 motorista: 8 x 150 = R$
1200,00. Total: R$ 13.402,41. Valor da viagem utilizando o ônibus de São João Del Rei (Mais indicado): Km São
João Del Rei/Sete Lagoas/Maceió: 2057 km x 2 + 10% = 4525,4 km x R$ 3,09 = R$ 13.983,48, Diárias 1 motorista:
8 x 150 = R$ 1200,00. Total: R$ 15.183,486. Depois apresentou aos membros a estimativa de recurso que a
COBIB irá receber no ano de 2022: R$ 5.299,65 (Anual) - Conforme consta em: (
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pplan/4ALOCACOES%20E%20COTA%20TRANSPORTE%202021_4%204%C2%BA%20repasse.pdf
). Diante dos valores apresentados, o Colegiado, mesmo entendendo a importância da participação dos alunos
neste tipo de evento, avaliou que não é viável atender a demanda apresentada, uma vez que mesmo usando todo
o valor previsto para o orçamento da COBIB ainda não seria suficiente para arcar com os custos da viagem e
também porque não se pode comprometer todo o orçamento da Unidade uma vez que a coordenação ainda não

 tem as demandas referente ao ano de 2022. 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-
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