
Ata da Vigésima Sétima Reunião Extraordinária do 1 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas 2 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, por meio de 3 

videoconferência, teve início a vigésima sétima reunião extraordinária do Colegiado do Curso 4 

de Ciências Biológicas. Compareceram, sob presidência do prof. Ricardo Sepini, os membros 5 

do Colegiado: profs. Gislene Castro, Liliam Ide, Juliana Lyon e Andrey Castro. Também se 6 

fizeram presentes o prof. Warley Caldas, coordenador da área de Biologia no DCNAT, e os 7 

discentes Luan Alves Pereira, do Centro Acadêmico, e Camila Stefane Ferreira. O presidente 8 

colocou a pauta em discussão, e o Colegiado aprovou por unanimidade a inclusão, logo após 9 

os informes e a apreciação da ata, das diretrizes sobre possível realização de atividades remotas, 10 

devido à urgência da solicitação da PROEN; renumerados os demais itens, a pauta ficou como 11 

segue. Item 1 - informes. O prof. Ricardo informou que: a) devido ao fim do mandato de Júlia 12 

Camargo, o Centro Acadêmico indicou a aluna Camila Ferreira como nova representante 13 

discente, e se aguarda a publicação de portaria de nomeação pela Proen; b) na data de ontem 14 

foram eleitos para o NDE os profs. José Elvino do Nascimento e Rafael Félix de Magalhães, 15 

para as vagas deixadas pelas profas. Aparecida Célia Santos e Liliam Ide. Item 2 - aprovação 16 

da ata da 26ª reunião extraordinária, realizada em 18 de fevereiro de 2020. O Colegiado 17 

aprovou a referida ata por unanimidade. Item 3 - preenchimento de formulário referente às 18 

19 

Inicialmente os membros abriram a fala ao discente Luan Alves, que repassou os resultados 20 

de uma pesquisa elaborada pelo Centro Acadêmico junto aos alunos; verificou-se que cento e 21 

um alunos do curso responderam ao questionário, de um universo total de aproximadamente 22 

duzentos e vinte, e deles aproximadamente cinquenta e cinco por cento foi favorável ao retorno 23 

online; entre os favoráveis, as opiniões preponderantes eram de que precisavam se formar e/ou 24 

era preciso se adaptar devido às circunstâncias da pandemia; entre os contrários ao retorno 25 

online, a opinião era de que o acompanhamento à distância não seria bom; além desse aspecto, 26 

pouco mais da metade dos respondentes disse ter acesso à internet de qualidade e 27 

equipamentos; cerca de setenta por cento deles disse ter estrutura emocional para esse retorno; 28 

e, caso aprovado pelos conselhos superiores, noventa por cento deles participariam das 29 

respectivas atividades. Os membros do Colegiado elogiaram a iniciativa, sugeriram que as 30 

informações fossem guardadas para possível formação de perfil para a assistência estudantil, 31 

e sugeriram verificação mais específica quanto aos equipamentos que possuem, por exemplo, 32 

se dispõem de computadores para participar das atividades ou apenas celulares para assistir 33 

às aulas. Em seguida, os membros fizeram considerações gerais sobre a natureza da consulta 34 

dos conselhos superiores, e sobre os interesses do curso considerando o projeto pedagógico; 35 

os membros passaram a discutir cada item do formulário enviado pela PROEN e as respectivas 36 

respostas a serem dadas, e ficou combinado que uma revisão final seria feita pelos membros 37 

antes do envio. Também foi acertado que se encaminharia uma consulta aos demais 38 



professores da área no departamento, e se manifestou preocupação quanto ao cronograma 39 

proposto pela PROEN. Alcançado o teto da reunião, os demais itens de pauta foram adiados 40 

para uma reunião futura. Sem mais a tratar, eu, Anderson Macedo Rodrigues, técnico-41 

administrativo lotado na Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, 42 

após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes. 43 

São João del-Rei, 09 de julho de 2020. 44 
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