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ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 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-x-x. No dia 10 (dez) do mês de janeiro de
2022, às 9h30min, reuniram-se de forma remota, através de videoconferência, os membros do NDE do curso Interdisciplinar
em Biossistemas. Estiveram presentes na reunião a professora Adélia Conceição Diniz e os professores Amauri Geraldo de
Souza, Leonardo Lucas Carnevalli Dias e Leandro Mendes de Souza. A professora Ana Paula Coelho Madeira Silva participou
como ouvinte da reunião, pois se encontrava em período de férias. A bibliotecária Ana Lúcia da Silva foi convidada a
participar desta reunião. A reunião foi presidida pelo presidente do NDE, o Prof. Amauri Geraldo de Souza, que cumprimentou
a todos e deu início a pauta da reunião. EXPEDIENTE 1. INSTRUÇÃO NORMATIVA / PROEN Nº 002, DE 19 DE
NOVEMBRO DE 2021, que dispõe sobre o modelo de Relatório de Adequação das Bibliografias (Básica e
Complementar) dos Núcleos Docentes Estruturantes - NDE - no âmbito dos cursos de graduação da Universidade
Federal de São João del-rei - UFSJ. O presidente Amauri explicou que por se tratar de um assunto relacionado à biblioteca, e
por sugestão da professora Adélia, resolveu convidar a própria bibliotecária do Campus Ana Lucia da Silva para esclarecer
algumas dúvidas a respeito do preenchimento da planilha presente na IN N002/PROEN. Por se tratar de um curso
Interdisciplinar muitas disciplinas fogem da alçada dos professores do NDE, gerando dúvidas a respeito das bibliografias de
disciplinas de outras áreas. De antemão, professor Leandro se adiantou e apresentou um e-mail modelo de solicitação,
explicando o motivo, a necessidade de preenchimento e importância das atualizações, que seria encaminhado para todos os
docentes. Algumas dúvidas foram levantadas no decorrer da reunião: 1)Algumas bibliografias aparecem no relatório enviado
pela biblioteca, e outras não, e quando se consulta o sítio da biblioteca encontra-se a referida bibliografia. A Ana Lúcia
explicou que o relatório é gerado com base no Planos de Ensino do PPC do curso, então se não constar no PPC, não entra no
relatório, explicando a necessidade desta atualização de acordo com esta IN Nº 002/PROEN. 2) Outra questão, se não há
exemplar físico na biblioteca, mas há disponibilidade no catálogo digital, poderia ser indicado, ou é obrigatório ter o físico?
Foi sugerido aos professores que consultem o catálogo para preenchimento da planilha da IN Nº 002/PROEN devendo as
bibliografias básicas constarem 3 títulos e as complementares 5 títulos. Leandro complementou informando acerca do relatório
(Parecer Técnico) que no caso de mais de cinco títulos para bibliografia complementar, que fosse justificado. 3) Observou-se
uma incoerência no conceito da listagem do MEC apresentada no documento da biblioteca, sendo que alguns livros, apesar de
apresentarem muitos exemplares, são pontuados com conceito é 1(um)? O conceito 1, deve ser de acordo com a quantidade de
exemplares por aluno. 4) Como proceder com algumas bibliografias que constam no PPC e não são mais encontradas na
biblioteca? Pode acontecer de alguns exemplares, por apresentarem nome diferente no PPC, não serem encontrados na
biblioteca. Assim, foi sugerido que os professores consultassem na página da biblioteca se realmente a bibliografia indicada
constava, para não correr o risco de constar no PPC e não na biblioteca. Foi sugerido pelo professor Leandro que caso ocorra
estes tipos de divergências, que os professores encaminhem um e-mail para biblioteca, requerendo esta atualização. 5) O
professor Leandro questionou que a princípio, para o Interdisciplinar, no que se refere à bibliografia básica, considerando o
quesito de um exemplar para cada 5 alunos, deveríamos ter 4 exemplares de cada título. Entretanto, para algumas bibliografias,
constam 30 exemplares. No caso o MEC consultará a quantidade de exemplares de todas as disciplinas que utilizam a
bibliografia por outros cursos? Neste caso, a consulta o MEC fará apenas do curso, independentemente de ser utilizado em
outro curso e considerar a entrada por semestre para realizar a conta deles, neste caso acaba sendo uma vantagem, pois acaba
sobrando exemplares. Todos os livros são somados, quando são solicitados por mais de um professor ou disciplina. 6)Para o
MEC seria necessário mostrar apenas o relatório, caso seja de forma on-line? Neste caso, o melhor seria a apresentação do
catálogo on-line,visto que podem ocorrer algumas divergências conforme comentadas anteriormente, deste relatório. O NDE
sugeriu que não utilizássemos o relatório enviado pela biblioteca. 7) A professora Ana Paula, questionou quanto ao somatório
de exemplares solicitado por mais de um curso, ter um quantitativo grande, e isto fosse interpretado para o MEC, como
desperdício de recurso?A servidora Ana Lúcia disse que não teve nenhuma banca de avaliação de curso que questionasse isto,
ao contrário é uma vantagem por ter mais curso utilizado por várias disciplinas como um assunto em comum. O ruim é não ter
nenhum exemplar para determinada disciplina. Ressalta-se a importância dos professores consultarem para ter certeza do que
tem na biblioteca, porque não adianta colocar uma bibliografia, que não consta na biblioteca ou que precise de comprar, porque
a compra de livros está cada vez mais difícil. 8) O professor Leandro comentou e disse estar criando uma apostila para sua
disciplina, e como deveria fazer para torná-la um material de consulta para os discentes, se seria possível publicá-la na
biblioteca. Neste caso, Ana Lúcia falou que deveria procurar a editora da UFSJ. Após todos os esclarecimentos pela



bibliotecária Ana Lucia da Silva e não tendo mais dúvidas, despediu e saiu na reunião, colocando-se à disposição.Diante desta
situação de atualização e dos esclarecimentos prestados pela bibliotecária Ana Lúcia da Silva, o NDE discutiu e verificou que
não seria possível realizar conferência da situação de toda bibliografia presente no PPC. A professora Adélia, disse que não
teria conhecimento suficiente e não se sentiria à vontade para fazer esta conferência por outras disciplinas, que foge a alçada de
todos os membros do NDE. Assim, o ideal é que cada docente seja responsável por realizar essa conferência, competindo ao
NDE relatar e aprovar ou não a Planilha, gerando o relatório para ser apresentado ao MEC. A professora Ana Paula comentou
que seria importante estipular um prazo maior para este envio da planilha preenchida pelos professores, uma vez que alguns
docentes estão de férias. Neste sentido, complementou-se o e-mail elaborado anteriormente pelo professor Leandro, detalhando
a importância desta atualização, explicando os mínimos detalhes possíveis, de modo a facilitar o preenchimento,
principalmente reforçando a importância para os professores, quanto à consulta no sítio da biblioteca, indicando realmente o
que consta na biblioteca, para ambas as situações. O professor Amauri ficou de solicitar a PROEN o documento IN N
º002/PROEN no formato Word, para aproveitar a planilha, complementando-a com mais detalhes para facilitar o relatório do
NDE, inclusive inserção de bibliografias novas e que esta seria enviada aos docentes juntamente com o e-mail e os seguintes
documentos: Relatório da Biblioteca, a INSTRUÇÃO NORMATIVA IN Nº 002/PROEN, de 19 de novembro de 2021, PPC do
curso, inclusive o Parecer Técnico, com as regras da ABNT para inserção e padronização das referências. Por fim, foi
reelaborado o e-mail pelo NDE, para ser enviado aos docentes, chefes de departamentos e coordenadores e o professor Amauri
ficou de enviar um áudio, explicando o porquê desta solicitação no período de férias. E a data estipulada pelo NDE para envio
da planilha foi dia 11 de fevereiro de 2022. Sem mais nada a declarar, a reunião deu-se por encerrada e eu, Amauri Geraldo de
Souza, lavrei a presente Ata que será lida e assinada por todos os presentes do NDE.
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