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.No dia 25 (vinte e cinco) do mês de maio de 2022, às 15h (quinze horas), reuniram-se de forma
presencial, na sala de reuniões das Coordenações de Curso do Prédio Principal, os membros do
Colegiado do curso Interdisciplinar em Biossistemas. Estiveram presentes na reunião as professoras
Ana Paula Coelho Madeira Silva e Hosane Aparecida Tarôco, o professor Amauri Geraldo de Souza e a
representante discente Paula Bitencourt Ribeiro. O docente Cléber José da Silva justificou a ausência
pois estava participando de uma banca de concurso da UFSJ. 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. Contagem de Horas Complementares: Adalmir Netanyahu Rodrigues (176050031):
Horas contabilizadas 285 horas. Homologada pelos membros. EXPEDIENTE 2. Solicitação de
Prorrogação do Prazo de Integralização do discente Samuel Oliveira da Silva (156050026). O
coordenador Amauri explicou que a DICON/CSL enviou para a coordenação analisar a lista com nome
dos alunos que seriam desvinculados do curso por estarem com o prazo de integralização vencido.
Após a análise dessa lista, considerando que a maior parte dos alunos faltavam apenas as disciplinas
de TCC e horas complementares e que alguns estavam apenas aguardando vagas na agronomia para a
revinculação, ele autorizou a DICON a dar mais um semestre para esses alunos formarem (2022/01).
No entanto, ao comunicar esses alunos que foi dado a eles apenas mais um semestre para concluíram
o curso, o discente Samuel O. da Silva entrou em contato com a coordenadoria informando que não iria
conseguir concluir o curso nesse prazo e então solicitou a prorrogação do prazo de integralização. A
servidora Ana Flávia explicou também que, devido a pandemia, a PROEN/DICON acrescentou 2 anos
no prazo de integralização de todos os alunos. No entanto, como o prazo de integralização do discente
supracitado venceu em 2019/02, mesmo com os dois anos acrescidos, o prazo dele venceu novamente
em 2021/02. Após a análise do plano de estudos, do extrato escolar e do relatório de integralização do
aluno, os membros decidiram autorizar a prorrogação do prazo de integralização do aluno por mais um
semestre (2022/02), mas determinaram que não haveria mais possibilidade de prorrogação no contexto
apresentado e histórico analisado. Com relação ao plano de estudos enviado pelo aluno, o Colegiado
não o acatou e definiram um novo plano de estudos com as seguintes disciplinas TCC 1, TCC 2 e Física
2 e retiram do plano proposto a disciplina "Física do Solo". Por fim, os membros reforçaram a
necessidade do discente priorizar as disciplinas listadas acima para conclusão do curso. O novo plano
de estudos será enviado ao discente pela coordenadoria do curso. EXPEDIENTE 3. EDITAL
UFSJ/PROEN/SEACAD 002/2022 APOIO À REALIZAÇÃO DE SEMANAS ACADÊMICAS- 2022. O
coordenador Amauri informou que as coordenações do CSL se reuniram e sugeriram que a Semana
Acadêmica fosse feita de forma coletiva, abrangendo todos os cursos de graduação do CSL. Nessa
reunião entre as coordenações foi definido que a SEACAD ocorresse no período de 24/10/2022 a
28/10/2022. Foi acordado também entre as coordenações, caso decidissem participar do evento, que
cada uma concorreria individualmente ao Edital de apoio a SEACAD. Após essas colocações, o prof.
Amauri perguntou à discente Paula Bitencourt se o CABIB já tinha interesse em organizar a SEACAD do
BIB de 2022. A discente Paula respondeu que o CABIB está em processo de recomposição dos
membros, uma vez que os atuais membros estão formando no curso e que será aberto novo edital para
novos membros do CA. Ela colocou que ainda está analisando a possibilidade de organização do
evento pelo BIB, que terá resposta até o dia 27/05/2022. A prof.ª Ana Paula reiterou que o evento deve
ser organizado pelos alunos e que a coordenação dá apenas um suporte. Considerando que a discente



Paula ainda não tinha uma resposta dos alunos sobre a organização do SEACAD do BIB, o colegiado
definiu que a aprovação do Evento para concorrer ao edital da SEACAD será realizada ad referendum
pelo coordenador de curso, assim que receber a resposta definitiva do CA. EXPEDIENTE 4. Outros. 4.1-
Deliberação sobre Desmembramento das Disciplinas referentes as 4 áreas da química em duas
disciplinas em teórica e prática. O coordenador informou que o grupo de docentes responsáveis pelos
encargos didáticos da química (Geral, Analítica, Orgânica e Físico-Química) propuseram o
desmembramento das disciplinas de química em teórica e prática (experimental). Diante disso, o prof.
Amauri informou que realizou uma consulta ao servidor Bruno Campos, técnico em assuntos
educacionais da DICON, sobre a possibilidade de fazer o desmembramento dessas disciplinas já para o
próximo semestre 2022/02. Segundo o coordenador, o servidor Bruno Campos respondeu que é
possível fazer o cadastro das duas disciplinas (Experimental e Teórica) e dar equivalência na disciplina
que está atualmente cadastrada no sistema enquanto a alteração não é efetivada no PPC do curso. No
entanto, para realizar esse procedimento era necessário que o colegiado de curso aprovasse o
desmembramento das disciplinas e que a ementa das novas disciplinas sejam enviadas à DICON para
cadastro no SIGAA. A prof.ª Hosane disse que a princípio a proposta é apenas desmembrar a prática da
teórica, sem aumentar a carga horária das disciplinas. Segundo ela, os docentes das químicas,
considerando que os PPC estão em processo de reformulação, querem aproveitar essa oportunidade
para já realizar essa alteração nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. A prof. Hosane expôs ainda a
dificuldade que o grupo supracitado tem para ampliação do número de vagas nas disciplinas da área da
química, uma vez que a disponibilização das vagas fica limitada à quantidade de alunos que os
laboratórios comportam. Com o desmembramento, será possível ofertar um número maior de vagas
para as disciplinas teóricas, uma vez que as salas de aula comportam mais alunos. Após discussão, os
membros aprovaram o desmembramento das disciplinas da área da química em prática/experimental e
teórica. Foi solicitado também que os docentes responsáveis pelas disciplinas enviem para a
coordenação de curso, as ementas das novas disciplinas propostas. Foi destacado que essas emendas
serão enviadas para DICON para cadastro no sistema. 4.2- Contagem de Horas Complementares Pedro
Henrique Camargo Fischer (176050041). O coordenador Amauri informou que o discente apresentou 3
certificados com datas anteriores ao seu ingresso no curso Interdisciplinar em Biossistemas. Esses
certificados são da época em que era aluno do curso de Eng. Agronômica ( 2015). No entanto, em
2017/02, ele realizou transferência interna para o BIB. Logo, a dúvida era se esses certificados
poderiam ser aceitos para contagem de horas complementares do discente. A servidora Ana Flávia, fez
uma consulta informal à servidora Daniele Patury da DICON/CSL, e ela informou que as atividades
complementares deveriam ser realizadas após o ingresso no curso. O coordenador Amauri também
realizou uma consulta ao servidor Bruno Campos sobre essa questão, no entanto, ainda não tinha
obtido resposta. Após analisar os certificados do aluno, o colegiado decidiu que não irá aceitar os
certificados com datas anteriores ao ingresso no curso do aluno no curso. EXPEDIENTE 5.Informes. 5.1
- Reunião com a PROEN/COPEVE sobre edital de Revinculação. O coordenador Amauri informou que a
COPEVE juntamente com a PROEN, solicitou uma reunião com a coordenação do BIB para falar do
Edital de PVR/Reingresso. De acordo com o prof. Amauri, nessa reunião a COPEVE justificou que não
seria viável a realização do Edital de PVR para o semestre 2022/02, alegando o seguintes motivos: a
implantação do SIGAA como novo sistema acadêmico na UFSJ; a migração de todos os dados
acadêmicos para o novo sistema; processo que ainda está em curso; a necessidade de realizar os
devidos testes no SIGAA antes de lançar os processos seletivos; a atualização para receber os dados e
processar as matrículas do SiSU 2022/2; a necessidade de refatoração de alguns sistemas de seleção
do PVR (Processos Seletivos para Reocupação de Vagas Residuais); especialmente os da Alteração de
Vínculo, da Reopção e da Revinculação, para integração ao SIGAA e o prazo para a realização do PVR
2022/2. A COPEVE disse também que eles estão focados na preparação do Edital de PVR 2023/01,
que será realizado no próximo semestre, permitindo o ingresso dos candidatos em 2023/01. Diante do
que foi colocado na reunião, o coordenador Amauri solicitou que fosse enviado um memorando
formalizando a justificativa de não abertura do Edital de PVR. Conforme solicitado, a COPEVE enviou
para a coordenação do BIB o memorando eletrônico nº 05/2022-COPEVE(12.00.03) com os
esclarecimentos sobre PVR 2022/2 e esse memorando foi enviado para o e-mail dos alunos para
ciência. 5.2 - Análise solicitada pela DICON dos alunos do BIB que já estão com o prazo de
integralização vencido. O prof. Amauri informou que a DICON/CSL enviou email à coordenação
solicitando a análise da situação dos alunos que estavam com o prazo de integralização vencido. A
DICON queria averiguar se era procedente a desvinculação do aluno para publicação no Edital de
Desvinculação da UFSJ. Ele disse que analisou os casos apresentados pela DICON na planilha enviado
e que, como todos os alunos da lista já haviam concluído praticamente todas as Unidades Curriculares
do Curso, faltando em sua grande maioria apenas o TCC e atividades complementares e que alguns
desses alunos só não haviam formado porque estão aguardando vagas para reingresso no curso de



Eng. Agronômica; deliberou que fosse acrescido mais um semestre no prazo de integralização dos
discentes que estavam com o prazo vencido (2022/01). Justificou também que tomou essa decisão ad
referendum uma vez que a DICON definiu um prazo muito curto para envio da resposta. O colegiado
concordou com a decisão. O prof. Amauri finalizou o tema dizendo que após a decisão, foi enviado um
e-mail aos alunos informando a prorrogação do prazo de integralização por apenas mais um semestre
(2022/01) e que caso os aluno não conseguisse integralizar ao final deste semestre, deveriam entrar em
contato com a coordenação de curso solicitando a prorrogação. 5.3- Distribuição de Máscaras para
discentes. O prof. Amauri disse que a coordenação recebeu 180 máscaras para entrar aos alunos e que
a orientação recebida é que fossem priorizados os alunos atendidos pela assistência estudantil. Desse
modo, a coordenação fez o levantamento dos alunos atendidos pela assistência estudantil e conforme
as outras coordenações de curso estão fazendo, decidiu disponibilizar 3 máscaras para cada aluno
atendido pela assistência e dar um prazo de 10 dias para retirada. Após esse prazo, as máscaras que
restarem serão distribuídas para os demais alunos do curso. Os membros concordaram com a decisão.
5.4 - Encargo Didático da Disciplina de Desenho Técnico Digital. O prof. Amauri disse que o
coordenador da Eng. Florestal informou que não será possível contratar docente para ministrar a
disciplina de supracitada para o semestre 2022/02. Diante disso, o coordenador da Eng. Florestal
conversou com o prof. Édio Costa, responsável pela disciplina de Desenho Técnico Digital no DCIAG,
sobre a possibilidade de oferecer essa disciplina no semestre que vem para os alunos do BIB e da
Florestal. O professor Édio aceitou assumir as turmas desde que no Edital de Monitoria 2022/02 fosse
garantida bolsa para monitor nessa disciplina. Ele alegou que como irá atender aos 4 cursos do campus
é fundamental o auxílio de um monitor. A prof.ª Ana Paula relembrou que o encargo didático da
disciplina de Desenho do BIB foi enviado ao DCIAG, quando o docente Édio mudou sua lotação do
DECEB para o DCIAG. A prof. ª Hosane sugeriu levar essa questão para o departamento. Disse
também que era necessário averiguar se de fato o encargo dessa disciplina era do DEFLO ou do
DCIAG antes de tomar qualquer decisão. Segundo ela, a reserva de monitor pode gerar mal-estar entre
os outros docentes concorrentes. Como encaminhamento, ficou definido que fosse feita uma consulta
ao DCIAG e ao ex-coordenador do BIB, Leonardo Dias, que participou ativamente da reformulação do
último PPC do curso, para saber de qual departamento era o encargo da disciplina de Desenho Técnico
do BIB e que fosse esclarecido como se deu a mudança de encargo do DCIAG para DEFLO
oficialmente. Ficando assim pendente a aprovação da reserva de monitor para a disciplina no BIB. Sem
mais nada a declarar, a reunião deu-se por encerrada e eu, Ana Flávia de Abreu, lavrei a presente ata
q u e  s e r á  l i d a  e  a p r o v a d a  p e l o s
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