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No dia 07 (sete) do mês de abril 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. A
representante discente Paula Bitencourt Ribeiro justificou a ausência pois estava em aula. 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. Requerimento nº 125672/2022 - Solicitação prorrogação

 Motivodo prazo de integralização por 2 semestres da discente Ana Paula F da Silva (166050035).
apresentado no requerimento: "Pretendo me revincular a Agronomia, porém foi informado que não
haverá vagas até o fim do ano tendo que estender o BIB por mais 2 semestres. No BIB só falta
apresentar o TCC, e estou puxando as matérias de agronomia". O Plano de Estudos enviado pela
discente foi apreciado e aprovado pelo Colegiado juntamente com a solicitação de prorrogação do prazo
de integralização, uma vez que atendia a Resolução CONEP 28/2021 . EXPEDIENTE 2. Requerimento
125673/2022 - Prorrogação do Prazo de Integralização por 2 semestres da discente Poliana Silva

. Motivo no requerimento: "Venho pedir a prorrogação de integralização devido aoPereira (156050042)
fato de que já cumpri com todos as atividades referentes ao curso de Biossistemas, porém devido a falta
de vagas para revincular no curso de Engenharia Agronômica, tenho interesse de manter minha
inscrição no Biossistemas, cumprindo com as atividades referentes à Agronomia até o momento que as
vagas para revinculação sejam ofertadas em períodos futuros. O meu maior interesse em cursar o
Biossistemas sempre foi a possibilidade de me formar nos dois cursos aqui citados, portanto não
gostaria de perder a oportunidade de dar continuidade devido ao problema de vagas não disponíveis no
momento." O Plano de Estudos enviado pela discente foi apreciado e aprovado pelo Colegiado
juntamente com a solicitação de prorrogação do prazo de integralização, uma vez que atendia a
Resolução CONEP 28/2021 . EXPEDIENTE 3. Resolução CONEP 36/2021: Levantamento de

 O coordenadorDemanda para Plano de Reposição de Disciplinas para alunos não inscritos.
Amauri contextualizou os membros sobre a questão do levantamento de demandas de reposição de
disciplinas exigido aos colegiados de curso pela Resolução supracitada. Disse também que conforme
documento enviado na convocação, ele fez um levantamento prévio da demanda baseado na planilha
de dados feita pelo Ntinf. A técnica administrativa Ana Flávia completou informando que, conforme a
Resolução, os Colegiados de Curso deveriam realizar esse levantamento de demanda e enviar aos
Departamentos até o dia 20/04/2022. Disse também que é o Departamento que irá elaborar o Plano de
Reposição conforme demanda apresentada pelos Colegiados e em caso de divergência entre
coordenação e departamento, a Congregação será a primeira instância de recurso. A prof.ª Ana Paula
disse que ao analisar os dados da planilha acredita que a mesma apresenta incongruências. Segundo
ela, os números apontados na planilha estão superestimados. Ela pontuou também que durante o
período remoto, quando era possível excluir uma disciplina a qualquer tempo, muitos alunos que
percebiam que iriam ser reprovados excluíam as disciplinas no final do semestre e o relatório
apresentado pelo Ntinf não levou em consideração esses alunos. Outra questão levantada pela
professora é que se a demanda de reposição das disciplinas obrigatórias é tão alta conforme apontou o
relatório, como as turmas atuais dessas disciplinas, como por exemplo Cálculo 1, estão vazias e



sobrando vagas? Questionou também como a demanda por reposição de vagas pode ser tão grande
considerando que a maior parte das disciplinas obrigatórias foram ofertadas ao longo dos 04 períodos
remotos e o quantitativo de vagas ofertadas foi igual ou superior às vagas oferecidas nos períodos
presenciais. E por fim, disse que se a demanda de reposição fosse mesmo essa apontada no relatório,
ela deveria ser compatível com as solicitações de vagas das disciplinas na 3º Etapa de Inscrição
periódica. A servidora Ana Flávia complementou dizendo que a demanda de vagas na 3ª Etapa de
Inscrição Periódica não apresentou variação significativa em comparação aos períodos anteriores aos
remotos. O prof. Cleber colocou então que era preciso cruzar a demanda real de reposição com os
dados enviados pelo Ntinf. E sugeriu também criar uma metodologia entre as coordenações de curso
para realizar esse levantamento. Segundo ele, a alta demanda do relatório é contrária ao que a prática
mostra, considerando as turmas das disciplinas com vagas ociosas. Diante de todos os
questionamentos apontados, inclusive sobre a confiabilidade dos dados apresentados no relatório feito
pelo Ntinf via sistema, o Colegiado de curso deliberou que fosse solicitado um esclarecimento junto ao
Ntinf sobre os dados apresentados, considerando que o mesmo não é coerente com a situação atual.
Foi deliberado também que o Coordenador Amauri procurasse saber junto às outras coordenações do
CSL se as mesmas identificaram os mesmo problemas e se não se dispunham a fazer um documento
coletivo solicitando esclarecimento sobre essa questão de levantamento de demandas. EXPEDIENTE 4.
Requerimento 127058/2022 - Discente Weslley Adam De Amorim (206050008) solicita Tratamento

 Motivo: "De acordo com o descrito no Plano deEspecial no período de 21/03/2022 à 23/07/2022.
Retorno Gradual de acordo com as normas da Resolução UFSJ/CONEP 022/2021, venho através deste
pedir o regime especial em função de ser responsável por uma criança menor de 4 anos, não apta à
vacinação. Sendo eu Weslley Adam de Amorim padrasto e Flavia Maria Santana de Paulo responsável
pela criança." . O coordenador Amauri informou que até o momento o discente não havia enviado
documento que comprove que o mesmo é responsável legal pela menor. Os documentos então
enviados pelo aluno não comprovam que ele é pai ou responsável legal pela criança. Ele disse ainda,
que orientou o aluno a enviar a documentação correta para apreciação e deliberação, mas até o
momento o mesmo não o fez. EXPEDIENTE 5. Outros. 5.1- Requerimento 128599/2022 - Camila Joy

 Motivo apresentado pelaLima Calazans (216050028) solicita Tratamento Especial de Estudos.
aluna: Mãe de criança menor de 4 anos. A servidora Ana Flávia informou aos membros que a aluna
enviou o documento de identidade do filho comprovando que é mãe de criança menor de 4 anos não
apta à vacinação. O Colegiado considerou a aluna supracitada apta para o tratamento especial de
estudos uma vez que a mesma se enquadra no item "e" do tópico "Atividades Acadêmicas na
Graduação e Pós-graduação" da Resolução CONSU 01/2022. 5.2- Questionamento da prof.ª Hosane

 A prof.ª Hosane disse que uma aluna de TCC 2 a perguntou se umsobre banca remota de TCC 2.
membro da Banca da sua defesa de TCC poderia participar de forma remota da avaliação. Diante disso,
ela questionou ao colegiado se ainda poderiam acontecer defesas de forma virtual, como estava
acontecendo nos períodos remotos. O coordenador esclareceu que as defesas de TCC voltaram a ser
como eram antes da pandemia, de forma presencial e não mais remota. A vice-coordenadora Ana Paula
acrescentou que o TCC é uma disciplina e ela, assim como as outras disciplinas, voltou a ser presencial
não cabendo mais o formato remota para as defesas. 5.3- Dúvida da profª Hosane sobre entrega do

 O prof.ª Hosane perguntou se os TCCs poderiam se manter noTCC Final no formato impresso.
formato digital ou se deveriam voltar a ser entregues no formato impresso na coordenação de curso. A
técnica administrativa Ana Flávia disse que os TCCs, conforme Tabela de Temporalidade e Destinação
de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior -
IFES, não ficam arquivados no arquivo permanente, eles seguem a mesma dinâmica das avaliações:
após o lançamento da nota, devem ficar arquivadas por 1 ano e depois devem ser descartados. Ela
colocou também a dificuldade de espaço para arquivar os documentos na coordenação de curso e
lembrou que existe uma portaria na casa a qual não permite mais a tramitação de documentos em
formato físico. Disse também que após o retorno presencial muitos setores mantiveram os documentos
no formato digital, a exemplo o Termo de Compromisso de Monitoria de responsabilidade do SEACA.
Diante do exposto, a prof.ª Hosane perguntou ao colegiado se ele aprova que o TCC se mantenha no
formato digital(pdf). Todos concordam. EXPEDIENTE 6. Informes. Reunião com o Reitor sobre o

 O coordenador Amauri informou a todos quefuturo do Curso Interdisciplinar em Biossistemas.
naquela manhã havia se reunido com o reitor, Marcelo Andrade, com o pró-reitor adjunto da PROEN
Vicente Leão e alguns membros do NDE para tratar da questão do curso de Biossistemas. Ele falou que
repassou para o Reitor que quando o o Interdisciplinar deixou de ser um curso de 1º ciclo e passou a
ser um curso integral ele perdeu o seu objetivo, deixando de ser atrativo para os alunos, conforme
demonstram as constantes reclamações dos discente diante da ausência de reserva de vagas para os
cursos profissionalizantes. E que a expectativa é haja queda de demanda pelo curso. Sendo assim,
disse que o NDE queria ver junto a reitoria se haveria possibilidade de transformar o Interdisciplinar em



outro curso, de 5 anos e profissionalizante, aproveitando em grande parte a estrutura que o BIB e o CSL
já possuem. A técnica administrativa Ana Flávia disse então que o reitor pontuou duas questões, uma
delas era o atual problema que o BIB está vivenciando devido a ausência de vagas no Curso de
Agronomia para a revinculação. E que precisava ser resolvido. E o outro seria a questão de abertura de
um novo curso na instituição e fechamento do BIB. Para o atual problema do Interdisciplinar, o reitor
Marcelo disse que estava havendo uma sobreposição de normativas entre os Conselhos CONEP e
CONSU. Segundo ele embora as normativas do CONEP tenham extinguido os cursos de progressão
em ciclo da UFSJ e os PPCs tenham sido adequados para cursos integrais, a normativa do CONSU,
que é superior a quaisquer outras normativas de outros conselhos da casa, a qual criou o Curso
Interdisciplinar em Biossistemas, ainda assegurava que a revinculação nos curso de Eng. de Alimentos
e Eng. Agronômica deveria ser automática para os egressos do BIB. E desse modo precisa ser
cumprida, até que seja alterada. A servidora Ana Flávia acrescentou também que foi informado ao reitor
que foi a PROEN, DICON e a Assessoria Especial para Regulação e Pesquisas Institucionais que
afirmou para a coordenadoria, nas diversas reuniões realizadas sobre a questão da ausência de vagas
para revinculação, que a reserva de vagas não poderia ser mais realizada e que o aumento de vagas na
agronomia para acomodar egressos do Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas poderia inclusive
acarretar a imputação de crime de improbidade administrativa. Ela pontuou também que o reitor falou
que em função da normativa do Consu, precisava disponibilizar as vagas aos alunos e que ele solicitou
ao pró-reitor Vicente que agilizasse a publicação das desvinculações para ver se sobravam vagas
ociosas na Agronomia para atendimento aos alunos e, em caso negativo, que a Coordenadoria do BIB
junto com a PROEN negociasse com o Colegiado de Agronomia a possibilidade do aumento de vagas
no curso para atendimento desses alunos. Com relação a abertura do novo curso, ele informou que para
esse ano não era viável e que não tem como transformar o curso em outro e sim fechar o curso e abrir
um novo. E que esse processo de abertura de curso leva no mínimo 1 ano. Ele pontuou também a
dificuldade de conseguir recursos humanos (docente e TAE) e recursos para infraestrutura junto ao
governo. Alertou que enquanto houvesse aluno no BIB o curso e sua coordenação deveria ser mantido
até seu encerramento completo, mesmo com o outro curso já vigente. De toda forma, segundo ele, o
primeiro passo era a elaboração do projeto do novo curso. O prof. Cleber então sugeriu entrar com um
recurso junto ao CONEP, contra o art. 4º da Resolução CONEP nº 27/2013, alterada pela Resolução
CONEP nº 29/2018, a qual extinguiu a possibilidade na UFSJ de cursos organizados em progressão em
ciclos, pois esse artigo fere o parágrafo único e o art. 3º da Resolução CONSU 28/2012 que criou o
curso Interdisciplinar em Biossistemas. Colocou também que não entende porque a Coordenadoria do
BIB tem que negociar as vagas com a Eng. Agronômica uma vez que elas estão garantidas em normas.
Pontuou que é necessário resolver essa questão de forma definitiva uma vez que ela tem gerado muitos
transtornos para a coordenação e os alunos. Todos os membros concordaram com a proposta do
professor Cleber de entrar com recurso junto ao CONEP. 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-

 Documento não acessível publicamente

(Assinado digitalmente em 04/05/2022 23:39)
ADELIA CONCEICAO DINIZ

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DECEB (12.11)

Matrícula: 1443863

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 11:00)
AMAURI GERALDO DE SOUZA

COORDENADOR - TITULAR

COBIB (12.32)

Matrícula: 2145838

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 13:24)
ANA PAULA COELHO MADEIRA SILVA

VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO

COBIB (12.32)

Matrícula: 1778682

(Assinado digitalmente em 12/05/2022 10:30)
CLEBER JOSE DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DECEB (12.11)

Matrícula: 1870463



(Assinado digitalmente em 04/05/2022 16:33)
HOSANE APARECIDA TAROCO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DECEB (12.11)

Matrícula: 2434901

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/index.jsp
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de7 2022 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO 04/05/2022

verificação: 2f67485229

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

