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ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) 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-x-. No dia 09 (nove)
do mês de março de 2022, às 10h, reuniram-se de forma remota, através de videoconferência, os
membros do NDE do curso Interdisciplinar em Biossistemas. Estiveram presentes na reunião as
professoras Ana Paula Coelho Madeira Silva e Adélia Conceição Diniz e 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. INFORMES. O prof. Amauri disse que conforme deliberado na última
reunião do colegiado, ele reuniu-se com a servidora Adriana Amorim (Assessora Especial para
Regulação e Pesquisas Institucionais) para avaliar a viabilidade do aumento do número de vagas no
e-mec para o curso de Engenharia Agronômica com o objetivo de destinar essas vagas para o
reingresso dos alunos do BIB. Ele informou que participaram dessa reunião também a
vice-coordenadora, Ana Paula, e o coordenador da Eng. Agronômica, João Carlos F. Borges Jr.
Segundo ele, a assessora esclareceu 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 iriam para o SISU. O prof. Amauri disse também que perguntou à servidora Adriana Amorim
se ela tinha uma previsão de quando será feita a avaliação do MEC junto ao Interdisciplinar. Ela
informou que a avaliação deve ocorrer a partir de junho/2022 pois o MEC já agendou avaliação com
outros cursos da casa antes desse período. Deste modo, o coordenador colocou que achou melhor
agendar essa reunião para que o NDE já pudesse adiantar as questões ligadas à implementação da
Extensão no PPC do curso, visto que a avaliação do MEC ainda vai demorar a ocorrer. Dito isso, o
coordenador falou que gostaria de ouvir os membros sobre as questões colocadas. Ele pontuou também
que já pesquisou como outras universidades estão fazendo para atender a essa questão. Antes de
passar a palavra aos membros, ele disse que durante a reunião com a servidora Adriana Amorim, foi
levantada a possibilidade de tornar o curso Interdisciplinar em Biossistemas mais atraente em questão
de disciplinas obrigatórias, diante da impossibilidade de reserva de vagas para reingresso, de forma que
os alunos tenham mais opções para ingressar em outros cursos além dos ofertados noCSL. Com a
palavra o prof. Leandro pediu para esclarecer sobre essa questão da inviabilidade da reserva de vagas
para egressos do curso Interdisciplinar. O coordenador Amauri explicou que o curso Interdisciplinar em
Biossistemas deixou de ser um curso de ciclo básico e passou a ser um curso de progressão linear
integral. O prof. Leonardo complementou dizendo que de fato o curso Interdisciplinar não chegou a ser
um curso de ciclo desde o início de sua criação, pois sempre houve entrada independente e que
legalmente um curso não pode ter uma entrada com 2 saídas. Desse modo o Interdisciplinar passou a
ser um curso independente. O prof. Leonardo pontuou também que essa situação de saturação das
vagas da Eng. Agronômica se deu também em função da pandemia. Colocou que dentre as soluções
levantadas para essa questão nenhuma era viável legalmente, só cabendo mesmo a entrada nos cursos
profissionalizantes através da obtenção de um novo título (Reingresso). O docente Leandro então
questionou se existe a possibilidade de aumentar o tempo de integralização do BIB para a inserção de
novas disciplinas. O prof. Amauri pontuou que da forma como o curso se apresenta hoje ele se tornou
pouco atrativo e que talvez seja interessante montar sua grade curricular de modo que ele tenha mais
cursos afins a ele, deixando o mesmo mais atrativo. A docente Ana Paula disse que a servidora Adriana
Amorim sugeriu dar mais visibilidade ao curso, uma vez que não há mais garantia de vagas nos cursos
profissionalizantes. Ana Paula colocou também que o curso não está mais atingindo o seu objetivo que

é servir para o amadurecimento e assertividade do caminho profissionalizante pelo discente diante
desse contexto. Segundo ela, sobram vagas em diversas engenharias e porque não colocar o
Interdisciplinar como área afim às outras as engenharias da UFSJ? Considerando que o PPC vai ter que
ser reestruturado, poderia ser pensado o que dá para fazer nesse sentido, pois desta forma os alunos
poderiam ter outras opções além dos cursos que estão no CSL. O prof. Leonardo disse que discorda
dessa proposta pois o objetivo do curso é ser um curso Interdisciplinar e trazer mais disciplinas vai
contra essa proposta. Nessa situação, aumentar o número de disciplinas, no seu ponto de vista,
diminuiria a atratividade do curso, uma vez que muitos alunos poderiam desistir do mesmo por não
quererem cursar todas as disciplinas propostas na grade. Para ele, talvez uma opção seja fechar o
curso uma vez que até hoje a UFSJ não reconheceu e nem entendeu a proposta do curso
Interdisciplinar que é de um curso aberto que dá mais possibilidades. Outra opção, segundo ele, seria
transformar o curso Interdisciplinar em Biossistemas em um curso profissionalizante com interface na
biologia e exatas. O prof. Leandro então pontuou que o que atrai em um curso é a empregabilidade.
Colocou também que ou aumenta o número de disciplinas optativas do BIB para que seja possível
reingressar em outros cursos além dos do CSL ou transforma o curso em algo voltado para gestão ou
engenharia ambiental que é um curso desejado no mercado de trabalho. Sugeriu ainda que marcasse
uma reunião com o Reitor mostrando que da forma como o curso está hoje ele é pouco atrativo e
apontando como possível solução a transformação do BIB em outro curso. Deixou claro que não
concorda em fechar o curso, pois essa possibilidade fragiliza o campus do CSL. O prof. Amauri
perguntou se ainda existe o arquivo da proposta de PPC da Eng. Ambiental feito a alguns anos atrás. O
prof. Leonardo disse que existe sim esse documento (PCC). A prof. Ana Paula disse que conforme
colocado na reunião com a servidora Adriana Amorim, quando foi falado na possibilidade de aumento
das disciplinas obrigatórias era pensando em tornar a grade do BIB compatível com outras engenharias
da UFSJ, mas ela vê agora que isso não é necessário uma vez que os alunos podem fazer as
disciplinas disciplinas como optativas e então serem aproveitar nos outros campi da UFSJ. Logo,
aumentar então as disciplinas optativas talvez seja mais interessante. Outra coisa que pontuou é que é
preciso deixar claro que o BIB não possui vaga garantida (reserva de vaga) para reingresso ds alunos
em cursos profissionalizantes. E que após ampla divulgação sobre essa ausência de reserva de vagas é
possível também fazer uma experiência durante um tempo e avaliar como vai ser a demanda para o
curso. O prof. Leonardo disse que já enviou o PPC do curso de Eng. Ambiental para os membros e
disse que a princípio, no caso de mudança de curso, deveria-se manter o número de vagas que o BIB
hoje oferta e apresentar à Reitoria que a proposta de um novo curso é com base na estrutura que o CSL
já comporta, gerando menos ônus para a instituição na implementação do mesmo. A prof. Adélia
perguntou para quando seria essa mudança e como ficaria a avaliação do MEC se nesse período já
está sendo cogitada a possibilidade de transformar o curso em outro curso? A prof. Ana Paula disse que
o curso de Eng. Ambiental conversa com os cursos que já temos aqui no campus, uma vez que a
maioria de suas disciplinas poderá ser abarcada pelo DCIAG e pelo DEFLO. O prof. Leonardo
complementou dizendo que o CSL já tem a maioria das disciplinas do curso de Eng. Ambiental. A prof.
Ana Paula disse também que a demanda de vagas docentes para áreas específicas é mais para o final
do curso, logo teria-se mais tempo para pleitear essas vagas. O prof. Leandro colocou que pensando
em outras engenharias que conversem com as do campus e com a parte de exatas tem a Engenharia
Agrícola e nesse caso aumenta a possibilidade de conseguir mais vagas para docentes na área de
exatas que hoje no campus encontra-se defasada. O prof. Leonardo disse que também existe o curso
de Eng. Agrícola e Ambiental. Diante de toda essa discussão os membros do colegiado então
deliberaram que fosse agendada com urgência uma reunião com a Reitoria, a PROEN, a servidora
Adriana Amorim e os membros do NDE para apresentar a proposta de transformar o BIB em outro curso
(Engenharia Ambiental, Engenharia Agrícola e Ambiental ou Engenharia de Biossistemas), avaliar a
viabilidade dessa mudança e quantas novas vagas para docentes seria possível conseguir com a
abertura de um novo curso. EXPEDIENTE 2. Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso para
implantação da Extensão. O prof. Leandro disse que não faz sentido pensar neste momento em
reformulação de PPC do BIB uma vez que está sendo levantada a possibilidade de transformá-lo em
outro. Desse modo, ele sugeriu que as discussões sobre a reformulação do PPC do PIB, incluindo a
extensão, sejam feitas após a reunião com a reitoria. Todos os membros concordaram uma vez que
adiar um pouco a discussão sobre essa pauta não vai comprometer os trabalhos e o ajuste da extensão
no Interdisciplinar em Biossistemas não vai ser tão complicado. 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 assinada por
todos os presentes do NDE. 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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