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ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) 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-x-x-x--. No dia 13
(treze) do mês de maio de 2022, às 09h, 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. Projeto Pedagógico do Curso. O presidente do NDE, o prof. Amauri iniciou a reunião
dizendo que como não há previsão da visita do MEC para avaliação do curso, era preciso começar a tratar
da alteração do PPC no quesito de extensão. Ele perguntou aos membros do NDE se eles iriam manter
mesmo a proposta de ofertar uma disciplina de extensão no 1º período da grade curricular do curso. Pontuou
que caso essa proposta fosse mantida é preciso avaliar qual docente iria receber o encargo da disciplina. Ele
disse também que outras universidades oferecem essa disciplina como introdução à extensão, com carga
horária determinada. O prof. Leonardo pontuou que era melhor implementar a extensão da mesma forma que
acontece com as horas complementares do curso, sem gerar encargos didáticos. Destacou também que em
relação a revisão do PPC do BIB era preciso definir qual seria o destino do curso. Considerando a proposta
de criação de uma pós-graduação ligada ao curso, seria necessário trabalhar o aluno não só para os cursos
profissionalizantes, mas também preparar o aluno para a pós-graduação, com um perfil mais crítico. A prof.ª
Ana Paula colocou que poderia aumentar a carga horária da disciplina Estudos Interdisciplinares que é 18
horas e passar para 36 horas, inserindo dentro dessa disciplina a Introdução a Extensão. O prof. Amauri
disse que a criação de uma disciplina de extensão já diminuiria um pouco a carga horária que o aluno
precisaria fazer para atingir os 10% exigidos. A prof. Ana Paula sugeriu então criar uma disciplina de 18
horas e oferecer a outros docentes, uma vez que não tem normativa que determine que a mesma deva ser
ministrada pelo coordenador do curso. O prof. Leandro concordou com a colocação do prof. Leonardo e
completou dizendo que quando se cria um encargo didático acaba gerando um problema para o
departamento, pois os docentes possivelmente não vão querer assumir a nova disciplina, criando um
problema para o departamento. Logo, colocar a Extensão como horas complementares e realizar um
seminário sobre a Extensão já seria suficiente em substituição a proposta de criação de uma disciplina. Ele
disse que o Seminário poderia ser inserido na disciplina de Estudos Interdisciplinares, evitando a criação de
um novo encargo didático. A prof. Adélia concordou com as colocações do prof. Leandro e reforçou que criar
mais um encargo didático é criar mais um problema. A prof. Leonardo questionou o prof. Amauri, atual
docente da disciplina de Estudos Interdisciplinares, se seria viável encaixar a extensão dentro do conteúdo
dela. O prof. Amauri disse que é tranquilo abarcar esse conteúdo, mas que a preocupação dele é com a
carga horária. Segundo ele, essa disciplina tem um conteúdo mais livre. Nela é trabalhado o PPC do curso,
Resoluções da universidade, resenhas críticas, etc, sendo assim possível inserir a extensão na disciplina.
Disse também que essa disciplina não é exclusiva do coordenador, podendo haver um rodízio de docentes
nela. A prof.ª Ana Paula sugeriu que no plano de ensino da disciplina de Estudos Interdisciplinares fosse
exigido o conteúdo "Extensão". Segundo ela, duas aulas seriam suficientes para contextualizar o aluno sobre
a extensão. Disse ainda que o calouro entra sem saber que tem que cumprir essa carga de extensão e
inserindo esse conteúdo no plano de ensino da disciplina, alertando o discente sobre a obrigatoriedade da
extensão para conclusão do curso, é uma forma de ter um registro oficial da coordenação de que o aluno foi
informado sobre a obrigatoriedade da extensão. O prof. Leonardo reforçou a importância de deixar isso bem
explicitado na ementa da disciplina não dando espaço para o aluno questionar que não havia sido informado.
Ressaltou também que deve ser inserido no PPC o quadro das atividades de extensão. O prof. Amauri disse
que era interessante já mandar a planilha para os docentes para já analisarem e corrigirem as ementas das

disciplinas que possuem erros no atual PPC. O prof. Leandro perguntou como andava a questão da
revinculação. O prof. Amauri disse após envio do memorando ao CONEP interpondo recurso contra as
Resoluções deste conselho, que foram emitidos dois pareceres sobre a questão. Um da procuradoria da
universidade, no qual é apontado que a resolução do CONSU está acima das do CONEP e outro do técnico
em assuntos educacionais, Bruno N Campos. Disse que, conforme solicitado pela SOCES, a coordenação
abriu um processo no sistema sobre o recurso interposto e que toda a documentação referente a esse
assunto foi anexada para ser analisada no CONEP. Sobre as vagas, o prof. Amauri colocou que temos 6
alunos aguardando vagas no curso de Engenharia Agronômica e que haveria uma reunião no dia 16/05/2022
sobre o Edital de Revinculação junto com a PROEN e a COPEVE. Ele disse também que segundo informado
pela servidora da DICON/CSL, Daniele Patury no curso de agronomia teriam 60 alunos para serem
desvinculados, desse modo ele acredita que para o 2º semestre de 2022 haverá vaga no curso. Por fim
colocou que dependendo do que for definido no CONEP vai ser necessário alterar as resoluções do CONEP
e os PPCs. O prof. Leandro falou que se for mantido a revinculação, isso tornará o curso mais atrativo e que
isso precisa ser definido logo uma vez que pode implicar em mudanças nos PPCs dos cursos envolvidos. A
prof.ª Ana Paula perguntou sobre a questão do MEC referente às entradas nos cursos. O prof. Amauri disse
que buscou nos documentos do MEC onde estava descrito que o curso Interdisciplinar deveria se tornar um
curso linear e que ao analisar os documentos da última avaliação do curso, não constava nada a esse
respeito. O prof. Leonardo disse então que não existe uma norma sobre isso para os cursos de BI, que o que
existia era uma orientação sobre o conceito de entrada única nos cursos de BI. Destacou também que essa
era a forma como é feito em outras instituições, mas aos olhos da lei não tem uma regulamentação, uma vez
que os BI eram de caráter experimental. Apontou também que na UFSJ sempre houve uma resistência na
questão da regulamentação dos cursos Interdisciplinares, não havia interesse da casa nesses cursos. Desse
modo, na época os cursos receberam uma orientação da PROEN dizendo não ser necessário inserir no PPC
dos cursos a questão da revinculação e que inclusive esse trecho foi retirado do PPC da Eng. Florestal que
estava em fase de elaboração e dos PPCs da Engenharia Agronômica e Engenharia de Alimentos que
estavam em revisão. O prof. Leonardo acrescentou também que todos os cursos do CSL são favoráveis ao
processo de revinculação considerando o perfil do egresso do BIB. A servidora da Coordenadoria do BIB,
Ana Flávia então colocou que na UFVJM os cursos vinculados ao BCT estão trabalhando para que metade
das vagas sejam para entrada direta nos cursos profissionalizantes/terminais, assim como era feito aqui no
CSL. Ela disse que a procuradoria desta instituição fez uma consulta ao INEP para averiguar se havia algum
impedimento para que os cursos terminais/profissionalizantes tivessem duas entradas, uma direta via ENEM
e outra através das revinculação dos alunos do BCT e a resposta recebida foi de que não havia nenhum
impedimento neste sentido. A servidora disse que iria encaminhar aos membros a consulta feita pela UFVJM
sobre o tema para conhecimento. O prof. Leandro, reforçou a fala da servidora Ana Flávia, dizendo que
esteve no campus da UFVJM de Janaúba, e que os cursos ligados ao interdisciplinar também irão modificar
a entrada dos cursos profissionalizantes, oferecendo metade das vagas para entrada direta. Segundo ele, a
forma como o processo acontecia aqui no CSL, com as duas entradas, era um ponto ótimo e essa também é
a visão dos docentes do campus da UFVJM de Janaúba. Disse também que pelo relato da servidora Ana
Flávia, não estamos esbarrando em nenhuma regra do MEC e sim numa questão de entendimento. O prof.
Leonardo reforçou que na época em que foi coordenador do BIB, o nosso Interdisciplinar não possuía os
problemas clássicos dos outros BI justamente porque não tinha a entrada única. Nosso modelo, criado meio
que por "acidente" é o melhor modelo. O prof. Amauri colocou que voltando com o processo de revinculação
a atratividade para o curso irá aumentar. Disse também que na última reunião que teve com o técnico em
assuntos educacionais Bruno Campos e o pró-reitor Vicente Leão, eles disseram que criar uma
pós-graduação ligada ao curso não aumentaria sua atratividade, que o interessante seria criar outro curso
como Biotecnologia ou Eng. Biotecnológica e nesse novo curso garantir as vagas para a revinculação dos
egressos do BIB. O prof. Amauri disse que achou a proposta estranha porque como para um novo curso
poderia haver a garantia/reserva de vagas para os alunos do BIB mas não poderia ser garantida essas vagas
para os cursos já existentes. A prof.ª Ana Paula falou que também achou estranho criar um curso para
consertar outro curso. Disse que isso não faz sentido. Segundo ela, criar um curso só para direcionar os
alunos BIB direto pra ele, é mais fácil para o aluno entrar direto no curso novo. O prof. Amauri disse que a
ideia proposta era garantir a reserva de vagas para o novo curso e para os demais cursos afins disponibilizar
as vagas ociosas para reingresso via edital. A prof. Adelia relembrou as dificuldades para se abrir um novo
curso em ano eleitoral, conforme apontado pelo reitor na reunião com o NDE. O prof. Leonardo reforçou que
não faz menor sentido a proposta apresentada pelo pró-reitor, que ela só aumenta os encargos didáticos e
não resolve o problema. A prof. Ana Paula disse que queria entender de onde saiu que o MEC exigiu que o
BIB fosse um curso linear, pois essa sempre foi a justificativa usada para a mudança do PPC do BIB e para
extinção da reserva de vagas. O prof. Leandro sugeriu como encaminhamento que o coordenador Amauri se
reunisse com as outras coordenações para mostrar a consulta da UFVJM e deixar as mesmas alinhadas com
a possível reformulação dos seus respectivos PPC, pensando na revinculação dos egressos do BIB. E
também de trabalhar as resoluções da casa nesse sentido. O pror. Leonardo disse que a questão apontada
sempre foi em relação ao número total de vagas que o curso pode ter e que ele não entende o porque que
um curso que já estourou seu passivo de vagas (Exemplo tem registrado 400 vagas, mas tem hoje mais de

480 alunos) não pode aceitar mais 10 alunos via revinculação, considerando que ao final do semestre haverá
colação de grau. Após finalizar as discussões sobre esse tema, os membros do NDE definiram que enquanto
aguardam resposta do CONEP sobre o recurso, já vão dar continuidade à questão da extensão no PPC uma
vez que ela não depende dessa resposta e já pedir a atualização das ementas das disciplinas aos docentes.
A prof. Ana Paula disse que é interessante pensar novamente na dinâmica das disciplinas na grade curricular
do curso, como por exemplo o caso da Estatística Básica no 1º período. Ela acredita que seja melhor colocar
essa disciplina em períodos posteriores para que o aluno tenha melhor proveito. Segundo ela, no 1º período
o aluno ainda não teve contato com o experimento. Desse modo o PPC ficaria mais coerente. O prof.
Leonardo disse que o NDE já poderia começar as discussões sobre os ajustes na matriz curricular do curso.
A prof. Ana Paula disse que aproveitando que todos os cursos irão revisar seus PPCs é importante alinhar as
ementas das disciplinas do ciclo básico em todas as coordenações. O prof. Amauri disse que o novo PPC
deve constar horas relógio e não mais horas aula. O prof. Amauri disse que marcará uma reunião do NDE
para discutir a matriz do curso. Ele ficou de entrar em contato com as coordenações para que a solicitação
da revisão das ementas do PCC seja feita na mesma época por todas as coordenações. A prof. Ana Paula
disse que ao solicitar aos docentes essa revisão é importante atentá-los para o alinhamento das ementas
das disciplinas de ciclo básico comuns a todos os cursos, às exigências do MEC em relação às Bibliografias
(obrigatórias e complementares). O prof. Amauri disse que irá chamar uma reunião com as coordenações
para repassar as questões da revinculação. Disse também que irá encaminhar um memorando a SOCES
solicitando urgência na análise do processo referente a interposição de recurso quanto a normativa do
CONEP. O prof. Leonardo disse que a reestruturação de matriz do curso irá depender do que se quer em
relação ao BIB. Os membros decidiram também que irão realizar reuniões de 15 em 15 dias, com pautas
definidas para revisão do PPC e que as reuniões ordinárias ocorrerão às sextas-feira, às 13h30min. Sem
mais nada a declarar, a reunião deu-se por encerrada e eu, Ana Flávia de Abreu, lavrei a presente Ata que
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