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ATA DA 8ª(OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO
CURSO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS - CAMPUS SETE LAGOAS – UFSJ.
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No dia 22 (vinte e dois) do mês de outubro de 2021, às 09h (nove horas), 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 e Leandro Mendes de
Souza. Justificou a ausência o docente Leonardo Lucas Carnevalli Dias , uma vez que tinha
uma visita de campo no mesmo horário. 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. AVALIAÇÃO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS PELO
SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - SINAES. Para
contextualizar os membros, o presidente Amauri informou que a coordenação do
Interdisciplinar em Biossistemas participou no dia 18/10/2021 de um reunião junto à PROEN
para tratar da avaliação do curso Interdisciplinar. Segundo ele, a Pró-reitora Elisa Tuler de
Albergaria disse que o MEC irá começar a realizar visitas para avaliação dos cursos a partir de
novembro e para isso era preciso tomar uma série de providências, incluindo levantamento de
documentação e, para isso, precisaria da colaboração do NDE. Informou ainda que a servidora
Adriana Amorim solicitou ao MEC uma avaliação simplificada, considerando que em 2015 a
avaliação realizada foi presencial, mas ainda aguarda retorno. A prof.ª Ana Paula completou
que a avaliação simplificada apenas não contempla a visita às instalações do curso, mas que
precisa de todo modo da documentação. Destacou também que é bom já deixar essa
documentação organizada para que numa próxima avaliação esse levantamento não precise
ser realizado às pressas. Dando continuidade a Reunião, o prof. Amauri iniciou a apresentação
do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação. O prof. Amauri disse que a avaliação é
dividida em 3 dimensões, a saber: Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica, Dimensão
2-Corpo Docente e Tutorial e Dimensão 3:Infraestrutura. Dando continuidade, ele explicou que
alguns tópicos dos Instrumento apresentado não se aplicam ao curso Interdisciplinar e logo não
precisam ser respondidos. O prof. Leandro perguntou se os itens solicitados devem ser
respondidos com texto. O prof. Amauri disse que alguns serão inseridos apenas documentos
comprobatórios, como portarias, atas, o próprio PPC, ou seja, só documentos. Dando
continuidade aos trabalhos, o Presidente do NDE foi passando o documento supracitado e
quando surgiam dúvidas as mesmas eram debatidas. No indicador 1.5 - Unidades Curriculares,
foi levantada a questão sobre a disciplina de Libras. A prof. Ana Paula então esclareceu que
ela já constou no PPC 2013 do BIB, mas nunca foi implementada pois não havia professor de
Libras no campus do CSL. Desse modo, com a atualização do PPC em 2019, essa disciplina
foi retirada da grade curricular e a disciplina de Sociologia e Extensão Rural foi inserida para
contemplar a abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental,
de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino
de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, exigidos no Instrumento de Avaliação.
Ela reforçou ainda que o curso do BIB não tem caráter profissionalizante. A prof.ª Adélia
perguntou então qual é a atuação do aluno do Interdisciplinar que não ingressa nos cursos
profissionalizantes após conclusão do curso. O prof. Amauri colocou que os egressos do curso
podem prestar concurso de nível superior, seguir carreira acadêmica ingressando em
mestrado, entre outros. A prof. Ana Paula complementou dizendo que a formação no
Interdisciplinar não é direcionada para uma área específica. O prof. Leandro sugeriu então
utilizar como justificativa para atuação do egresso do BIB, o que consta no PPC sobre o perfil
desses alunos. No indicador 1.12: Apoio ao discente, o prof. Amauri disse que a Pró-reitora da
PROEN sugeriu elaborar um Plano de Ação da Coordenação de curso, publicá-lo na página e
divulgar aos interessados. Ele disse que já está elaborando esse documento. Além desse
documento, o prof. Leandro sugeriu citar e inserir também no plano de ação, ações que a
Universidade dá ao discente sem necessariamente estar vinculada à coordenação de curso,
como, por exemplo, bolsas permanência, ações afirmativas, aos auxílios ligados a PROAE,
entre outros. Todos concordaram. Dando continuidade, o prof. Amauri disse que não entendeu
bem no Indicador 1.13 sobre Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa, o
que seria essa avaliação externa. E ficou de consultar a PROEN sobre essa questão. No
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indicador 1.16 sobre Tecnologias de Informação e Comunicação (TIc) no processo
ensino-aprendizagem, o prof. Amauri disse que ficou na dúvida se esse item se aplicaria ao
BIB. A prof. Adélia colocou que como é referente a TI está relacionado aos cursos EADs ou as
disciplinas oferecidas a distância, que no caso não tem no PCC do curso. O prof. Leandro
então levantou a questão sobre o formato remoto que estamos vivenciando nesse período da
pandemia. Se não seria interessante mostrar a eles a forma com ele tem sido feito,
apresentando as Resoluções do Ensino Remoto e o suporte dado para essa modalidade. A
prof.ª Adélia disse que no caso do Ensino Remoto, se enquadraria nesse item e sugeriu buscar
os documentos junto ao NEAD. A prof.ª Ana Paula disse que tem o entendimento diferente, que
para ela tecnologia de informação deste item seria os recursos para dar aula que o curso
dispõe como exemplo os laboratórios de informática, os equipamentos audiovisuais, o portal
didático, entre outros. Diante disso, o prof. Amauri disse que fará a consulta à PROEN para
esclarecer essa dúvida. Antes de dar continuidade, o prof. Amauri disse que a PROEN
disponibilizou 3 servidores para ajudar na juntada dessa documentação e para auxiliar no que
for necessário. Com relação ao Indicador 1.18, a prof.ª Adélia disse que entende que se refere
ao material didático como um todo, desde livros na biblioteca, bem como materiais elaborados
por docentes, artigos, textos de internet. Quanto à linguagem inclusiva deste item, a profª. Ana
Paula ficou em dúvida sobre o que seriam recursos comprovadamente inovadores. Ficou
definido verificar na biblioteca se ela possui material com linguagem inclusiva. Leandro lembrou
de inserir a Biblioteca Virtual. No indicador 1.19, sobre procedimentos de acompanhamento e
de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem, o prof. Amauri disse entender que é
sobre o processo de avaliação acadêmica de ensino aprendizagem. O prof. Leandro colocou se
não seriam os instrumentos de aprendizagem ativa, baseada em problemas, sala de aula
invertida. O prof. Amauri ficou de fazer a consulta para esclarecer esse item e se for o caso
solicitar aos professores o uso dos recursos citados pelo prof. Leandro. Dando continuidade, no
indicador 1.20 referente ao número de vagas, o prof. Amauri disse que não é feito estudo
periódico sobre a demanda dessas vagas. Ana Paula completou que a entrada é fixa, já
definida no PPC. O prof. Leandro sugeriu colocar as solicitações de ampliação do número de
vagas de docentes pelos departamentos, tendo em vista que o item fala sobre a adequação
quanto a dimensão do corpo docente. Sugeriu também, além de utilizar o documento
apresentado para nortear os trabalhos, utilizar também o relatório da última avaliação do BIB,
trabalhando nos pontos fracos. Continuando, no Item “Dimensão 2”, referente ao corpo
docente, o prof. Amauri disse que a servidora Adriana Amorim sugeriu fazer uma planilha com
todas as informações solicitadas e, acatando a sugestão, elaborou previamente essa planilha
que já consta o nome dos docentes bem como o link para o currículos lattes. Disse que a ideia
é compartilhar essa planilha com os docentes do BIB para que eles possam preencher os
campos que estão em branco. A servidora Ana Flávia completou dizendo que considerando a
responsabilidade de preenchimento dessa tabela e a minimização de erros, era mais prudente
que cada docente preenchesse o que lhe cabe na planilha. Os membros concordaram e ficou
definido que essa planilha seria compartilhada com os docentes do curso e no corpo do e-mail
seria explicado o que deve ser preenchido em cada item e o prazo para envio seria até o dia
26/10/2021. Os membros também decidiram inserir a questão de experiência na educação a
distância na planilha. No item Dimensão 3 sobre Infraestrutura, o prof. Amauri disse que a
pró-reitora Elisa explicou que a avaliação do curso pode ser presencial ou on-line. E caso seja
on-line, seria interessante fazer um material com fotos e vídeos dos espaços na instituição que
contemplam o curso Interdisciplinar em Biossistemas. O prof. Leandro lembrou que estamos
em processo de transição de prédio e mudança de locação de espaços. Logo, talvez fosse
interessante pegar o projeto de transição com o prof. Leonardo Dias para anexar, uma vez que
alguns espaços ainda não ficaram prontos, mas que até março do ano que vem, quando está
previsto o retorno presencial amplo, já vão estar finalizados. Todos concordaram. O prof.
Amauri disse também que o professor Leonardo Dias se dispôs a ajudar nesse item. Quanto à
questão da biblioteca, o prof. Amauri disse que a servidora Denise ficou de enviar um
formulário para ser preenchido junto com a bibliotecária do campus CSL, Ana Lúcia da Silva.
Dando continuidade, sobre os itens que tratam dos laboratórios, o prof. Leandro sugeriu fazer
esse levantamento junto aos coordenadores de laboratórios, enviar um pedido aos chefes de
departamento solicitando que acionem os coordenadores de laboratórios, e dentro do prazo
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estipulado que seja enviado a descrição do laboratório juntamente com fotos e vídeos do
espaço caso possua. A prof. Ana Paula sugeriu também criar uma pasta para cada laboratório
para inserção desses documentos. Todos concordaram. Logo após finalizar a apresentação do
documento de instrumento de avaliação, os membros decidiram que será compartilhado os
documentos referentes a essa avaliação do curso, cada membro irá analisar qual tópico tem
mais habilidade para colaborar e aqueles que ninguém se dispuser em contribuir deverão ser
feitos coletivamente. A prof.ª Adélia sugeriu realizar esse trabalho em dupla. Ficou definido
também que será agendada uma reunião na semana que vem com o NDE para dar
continuidade aos trabalhos, o dia pré definido foi dia 27/10/2021, após as 15:30 horas, mas
antes seria averiguada a disponibilidade do docente Leonardo Dias para essa reunião. Antes
de encerrar e atendendo a pedido do prof. Leandro, o prof. Amauri esclareceu um pouco sobre
a questão de inserção da extensão nos currículos dos cursos que será trabalhada junto ao
NDE. Ele disse que até dezembro de 2022, todos os cursos deverão ter implementado a
extensão no seu PPC. E devido a essa determinação, foi agendada reunião com os membros
de todos os NDEs do CSL, no qual será discutido como colocar os 10% de extensão na grade
curricular dos cursos. Informou que será discutido também como a extensão irá ser
implementada, para quais professores, como isso será trabalhado de forma que absorva todos
os alunos do curso, etc. Disse também que a pró-reitora Elisa e o pró-reitor Francisco Ângelo
Brinati foram convidados para participar dessa reunião coletiva dos NDEs. 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 aprovada pelos
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