
Ata da Trigésima Segunda Reunião Extraordinária do 1 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas 2 

Aos vinte cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às oito horas, por meio de 3 

videoconferência, teve início a trigésima segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de 4 

Ciências Biológicas. Compareceram, sob presidência da profa. Gislene Carvalho de Castro, os 5 

membros do Colegiado: Professores Juliana Lyon, Andrey Castro, Liliam Midori Ide e a 6 

discente Camila Ferreira. A presidente pediu a retirada do item de pauta: 1) Aprovação da ata 7 

da 31ª Reunião Extraordinária realizada em 27 de outubro de 2020. A retirada deste item da 8 

pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou a pauta em discussão e o 9 

Colegiado aprovou por unanimidade, como segue. Item 1 – Informes. a) A Profa. Gislene 10 

cedeu espaço para a discente Camila Ferreira que informou sobre a grande audiência e 11 

sucesso da SEMABIO. b) A Profa. Gislene informou que a Mostra de Profissionais deste ano 12 

será realizada por meio de envio de vídeo e texto informativo que será divulgado por meio das 13 

diversas mídias disponíveis pela UFSJ. c) A Profa Gislene informou que na reunião da 14 

Câmara da Graduação houve uma discussão sobre o retorno das atividades presenciais 15 

práticas para alguns cursos da instituição (para o ERE 2) e esta discussão poderia ser 16 

ampliada para os demais cursos. d) A Profa. Gislene leu o e-mail da discente Camila enviada 17 

à COBIO  em que solicita que, se possível, os docentes fossem mais claros em relação ao 18 

plágio em atividades avaliativas e lançassem as notas antes da próxima avaliação. Solicitou 19 

que fosse informado aos ingressantes sobre a nova proposta de desvinculação discente e 20 

sobre a possibilidade de um segundo representante discente no colegiado. A discente foi 21 

esclarecida pelos demais membros do colegiado em relação às suas dúvidas e solicitações. 22 

Foi informado que o conhecimento de que plágio é crime, é de conhecimento comum da 23 

legislação vigente e portanto, os alunos devem ter conhecimento prévio sobre a questão.  Foi 24 

esclarecido que em atividades continuadas, as notas podem ser lançadas até o final do 25 

período, mas as notas devem ser lançadas seguindo as normativas da UFSJ. A proposta de 26 

desvinculação ainda está em processo de elaboração e discussão. Por fim foi esclarecido que 27 

o estatuto e regimento geral da instituição estão sendo discutidos, mas a representatividade 28 

atual dos docentes deve se manter em 70%, sendo que os discentes devem ter a 29 

representatividade de 30%, não sendo permitido assim, a representatividade maior que 1 (um) 30 

aluno no colegiado atualmente. e) Foi informado que o DECED disponibilizou apenas 20 vagas 31 

em suas disciplinas, o que poderia levar a um represamento de alunos ao longo do tempo. 32 

Item 2 – Aprovação dos planos de ensino para o ERE2 e construção da Tabela de 33 

Equivalência. O colegiado analisou, individualmente, os planos de ensino apresentados e 34 

aprovou, por unanimidade, os seguintes: Biologia da Conservação, Fundamentos em 35 

Restauração Ecológica de Ecossistemas e Matemática Básica para Ciências Biológicas. Os 36 

Planos de Ensino que foram reprovados com respectivas indicações de adequações foram: 37 

Biologia Molecular-oferecimento remoto (quantificar cada atividade avaliativa proposta), 38 



Histologia Especial Sistêmica-Remoto (adequar o plano ao modelo em vigência, retirar pré-39 

requisito conforme aprovação anterior do colegiado, corrigir o curso em que será ofertado, 40 

corrigir o período em que será ofertado e semestre), Física para Ciências Biológicas 41 

(quantificar as "Questões Desafio" e adequar o semestre), Psicologia da Educação 42 

(quantificar as atividades Online que serão desenvolvidas), LIBRAS (ajustar o período da 43 

disciplina e semestre, ajustar horário conforme enviado pela coordenação, verificar a 44 

somatória das pontuações das atividades avaliativas). Após a verificação dos planos de 45 

ensino, os membros do colegiado verificaram as equivalências das disciplinas apresentadas 46 

nos planos de ensino, sendo construída a Tabela de Equivalências das UCs do ERE2, o que 47 

foi aprovado por unanimidade.  Item 3- Classificação de prioridades ao Edital de Monitoria. 48 

As seguintes solicitações de vaga para monitoria foram enviadas: Física para Ciências 49 

Biológicas, Introdução à Cultura de Tecidos Vegetais e Pesquisa e Tecnologia de Plantas 50 

Medicinais. Após aplicados os critérios de prioridades às vagas de monitoria, as solicitações 51 

foram assim classificadas: Física para Ciências Biológicas, Introdução à Cultura de Tecidos 52 

Vegetais e Pesquisa e Tecnologia de Plantas Medicinais. Item 4- Aprovação da marcação 53 

da defesa de TCC do aluno Gustavo Ribeiro do Valle. O colegiado aprovou a marcação da 54 

defesa do aluno Gustavo Ribeiro do Valle por unanimidade. Item 5 - espaço livre. Foi 55 

discutido sobre uma prévia de agendamento das reuniões do colegiado, que poderão sofrer 56 

mudanças em função das férias e ocorrência ou não de itens para a pauta. Sem mais 57 

assuntos a tratar, eu, Profa Gislene Carvalho de Castro, lavrei esta ata que, após lida, será 58 

aprovada e assinada pelos membros presentes. 59 

São João del-Rei, 25 de novembro de 2020. 60 
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