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ATA DA 9ª(NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS - CAMPUS SETE LAGOAS - UFSJ. 
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No dia 27 (vinte e sete) do mês de outubro de 2021, às 15h30min, reuniram-se de forma remota, através de videoconferência,
os membros do NDE do curso Interdisciplinar em Biossistemas.  Estiveram presentes na reunião as professoras Adélia
Conceição Diniz e Ana Paula Coelho Madeira Silva, os professores Amauri Geraldo de Souza, Leonardo Lucas Carnevalli
Dias e Leandro Mendes de Souza. 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. Instrumento de Avaliação do MEC (tarefas). O
presidente Amauri disse que muitos documentos já foram levantados e anexados nas pastas referentes à avaliação do MEC,
sendo que alguns desses documentos foram fornecidos pela servidora Adriana Amorim, outros foram levantados nos arquivos
da coordenação e em outros setores da Universidade. O relatório da última avaliação do curso foi encaminhado pelo prof.
Leandro sendo um documento que poderá auxiliar a responder e sanar dúvidas sobre a avaliação que está para acontecer. Foi
proposto uma divisão entre os membros do NDE para a revisão dos documentos. O prof. Leonardo disse que existe uma pasta
da última avaliação com vários documentos na Coordenação. A servidora Ana Flávia e o coordenador Amauri se dispuseram a
tentar localizar essa pasta tanto nos documentos físicos quanto nos digitais. O prof. Amauri perguntou sobre a necessidade de
levantamento dos laboratórios das disciplinas optativas. Respondendo ao questionamento, o prof. Leonardo disse que todos os
laboratórios das disciplinas que constam no PPC, tanto obrigatórias como optativas, devem ser apresentados. Dando
continuidade aos trabalhos, o prof. Amauri abriu a apresentação do documento de referência aos membros, destacando o que já
foi feito e os tópicos que faltam preencher. Com relação ao item 1.3 do documento de referência, o prof. Leandro colocou que
não se aplica ao BIB (perfil profissional do egresso), uma vez que o curso não é profissionalizante. O professor sugeriu ainda
que fosse inserido no página do BIB todas as normativas que regulamentam o NDE na instituição. A servidora Ana Flávia
ficou de inserir esses documentos na página, menu "NDE". Dando sequência a leitura do documento de referência, no que
tange os cursos afins para Revinculação do BIB, o prof. Amauri disse que serão inseridos novos cursos além dos que constam
no PPC 2019 (Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal) em função de uma nova análise que
foi feita de áreas afins do Interdisciplinar em Biossistemas: Zootecnia, Bioquímica e Ciências Biológicas. Com relação ao
tópico Perfil Profissional do Egresso, os membros concordaram que no caso do BIB o curso não é profissionalizante e
decidiram colocar como não se aplica, mas explicar no documento o perfil do egresso do curso. O prof. Leandro colocou que
muita coisa descrita no relatório já consta no PPC, propondo um relatório mais enxuto, considerando que a maioria das
informações constam de forma detalhada no PPC. Os membros concordaram. Por fim, o prof. Leonardo sugeriu dividir as
diretrizes que ainda faltam ser descritas em duplas, sendo cada uma responsável pelo levantamento dos dados da mesma.
Todos concordaram e as atividades foram divididas da seguinte forma: prof. Leandro e prof.ª Ana Paula ficaram responsáveis
pela diretriz 2 (Corpo Docente), prof. Leonardo e prof.ª Adélia ficaram responsáveis pela diretriz 3 (Infraestrutura) e prof.
Amauri ficou responsável por alimentar as pastas com os documentos. Ficou definido também que o NDE se reunirá no dia
03/11/2021 para que cada dupla apresentasse seus levantamentos e a partir desses dados fosse realizada a consolidação do
documento de referência. Sem mais nada a declarar, a reunião deu-se por encerrada e eu, Ana Flávia de Abreu, lavrei a
p r e s e n t e  a t a  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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