
Ata da Centésima Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos,3

na sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a4

centésima reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. Compareceram,5

sob presidência do prof. Luciano Rivaroli, os membros do Colegiado: profs. Gislene Castro,6

Liliam Ide, Flávia Carmo e Andrey Castro. O presidente colocou a pauta em discussão, e o7

Colegiado aprovou por unanimidade a exclusão do item 2 – aprovação da ata da 99ª reunião8

ordinária, realizada em 27 de março de 2018, e inclusão em seu lugar do item:9

posicionamento do Colegiado sobre ação de ocupação dos alunos e preocupação quanto ao10

destino de salas; sendo assim, a pauta ficou como segue. Item 1 - informes. O presidente11

informou que: a) o então membro discente Samuel Itxai Lobo apresentou, em 18/04, carta12

pedindo sua saída do Colegiado devido a incompatibilidade de horários; a COBIO13

encaminhou memorando à PROEN com o referido documento, e informou que aguarda14

indicação de novo representante pelo Centro Acadêmico; b) a COBIO enviou a todos os15

professores a nova resolução sobre procedimentos acadêmicos válida para o próximo16

semestre. Item 2 - posicionamento do Colegiado sobre ação de ocupação dos alunos17

e preocupação quanto ao destino de salas. Os presentes discutiram a ocupação da sala18

A-2.13/DCNAT por alunos do curso que reivindicam espaço físico para o Centro Acadêmico.19

O prof. Andrey pontuou que a ocupação era incoerente com o momento de discussão, por20

comissão do departamento, que tem levado em consideração demandas do curso, de21

professores, técnicos e alunos. A prof.ª Gislene comentou que entende a reivindicação do22

CA por um espaço condizente às suas necessidades, o que também se reverteria em23

melhorias para o curso, embora a ação tomada não seja a mais adequada. Após discussão,24

o Colegiado aprovou por unanimidade a elaboração de uma carta para manifestação de25

seu posicionamento. Item 3 - apreciação sobre planos de ensino do 1º/2018. Após26

análise, o Colegiado aprovou por unanimidade os planos de Anatomia Humana, Bioética,27

Biofísica, Delineamento e Análise de Experimentos, Deuterostômios II, Formação do28

Profissional Biólogo, Ictiologia, Lab. de Biologia dos Protistas, Lab. de Biologia Geral, Lab.29

de Organografia e Taxonomia Vegetal, Lab. de Protostômios II, Lab. de Química,30

Metodologia de Ensino de Ciências e Biologia, Organografia e Taxonomia Vegetal,31

Paleontologia, Prae de Biologia, Protostômios II e Química Orgânica para Ciências32

Biológicas. Item 4 - apreciação sobre estágio de docência em Química Orgânica para33

Ciências Biológicas, de Samuel Luiz Silva (PPGMQ/UFSJ). O Colegiado aprovou por34

unanimidade o estágio do referido aluno, orientado pelo prof. Marcelo Valle, na disciplina de35

responsabilidade do prof. Luiz Gustavo Guimarães. Item 5 - apreciação sobre36

planejamento de viagem da prof.ª Letícia Vieira. O Colegiado analisou proposta de37

viagem conjunta, para o IEF de Prados, de alunos da UC Conservação dos Recursos38



Naturais e mestrandos de Ecologia, e foi considerada válida a oportunidade de interação39

para os graduandos, mas deliberou que anteriormente se consultasse a PROEN ou o Setor40

de Transporte quanto à existência de impedimento do uso de recursos da COBIO na41

reserva de um veículo maior para atender à demanda. Item 6 - apreciação sobre42

equivalências de UCs requeridas por Camila de Oliveira Corrêa. Relator: Luciano43

Rivaroli. O relator leu parecer sobre equivalências de UCs cursadas pela aluna, e o44

Colegiado o aprovou por unanimidade. Item 7 - apreciação sobre equivalências de UCs45

requeridas por David Mansur Pinheiro. Relatora: Flávia Carmo. A relatora foi favorável46

à equivalência de Histologia Geral, da UFOP, para Histologia e Lab. de Histologia, com a47

carga horária prática cursada compensando a diferença de carga horária teórica, o que foi48

aprovado pelo Colegiado por unanimidade. O prof. Andrey justificou voto favorável49

mediante a importância das aulas práticas nessas UCs, como exposto pela relatora, e50

solicitou que se sugerisse ao NDE a revisão da carga horária prática. A relatora também foi51

favorável à equivalência de Biologia Celular, da UFOP, para Lab. de Biologia Celular, mas52

não para a teórica Biologia Celular, o que foi aprovado pelo Colegiado por unanimidade.53

Item 8 - apreciação sobre equivalências de UCs requeridas por Lorenza Ribeiro54

Soares. Relator: Luciano Rivaroli. O relator leu parecer sobre equivalências de UCs55

cursadas pela aluna nos programas de pós-graduação em Bioengenharia e Ecologia, e o56

Colegiado o aprovou por unanimidade. Item 9 - apreciação sobre equivalências de UCs57

requeridas por Lidiane de Oliveira Duarte (deferimento de recurso pelo CONEP).58

Relatores: Luciano Rivaroli, Gislene Castro, Liliam Ide, Flávia Carmo e Andrey Castro.59

Os relatores, à exceção da prof.ª Liliam que o fará em uma próxima reunião, leram seus60

pareceres sobre equivalências de UCs cursadas pela aluna na UFRJ, a partir das ementas61

apresentadas, como autorizado pelo CONEP, e o Colegiado os aprovou por unanimidade.62

Item 10 - apreciação sobre equivalências de UCs requeridas por Rafael Barbian63

Magalhães. Relatores: Luciano Rivaroli, Gislene Castro, Flávia Carmo e Andrey64

Castro. Os relatores leram seus pareceres sobre equivalências de UCs cursadas pelo65

aluno no Centro Universitário UNA, e o Colegiado os aprovou por unanimidade. Item 11 -66

apreciação sobre equivalência de iniciação científica para estágio do bacharelado, de67

Bryan Augusto Resende. Relatora: Gislene Castro. O Colegiado aprovou por68

unanimidade parecer da relatora desfavorável à equivalência devido à documentação não69

atender plenamente à instrução normativa, faltando assinatura de ciência do aluno na carta70

do orientador e a cópia do relatório final em formulário entregue à Pró-Reitoria de Pesquisa,71

pois a versão trazida continha correções a fazer. Em seguida, o prof. Andrey saiu da72

reunião. Item 12 - apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado, de Amanda73

de Sousa Santos. O Colegiado aprovou a proposta de estágio por unanimidade. Item 13 -74

apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado, de Victor Hugo de Castro75

Inácio. O Colegiado aprovou a proposta de estágio por unanimidade. Item 14 - apreciação76



sobre solicitação de exame de conhecimentos para abreviação de curso, de Natália77

Roberta Chagas Nogueira. O Colegiado deliberou por unanimidade indeferir o pedido de78

Exame de Comprovação de Conhecimentos (ECC) para Anatomia Humana e Lab. de79

Anatomia Humana, pois se verificou que a aluna possui 88,05825% do maior CR do curso,80

segundo informações da DICON, não alcançando os 90% definidos pela Res n. 43, de81

4/12/13, do CONEP; mesmo possuindo os demais requisitos e bom histórico, não as tendo82

cursado anteriormente em razão de entrada por transferência fora do período de83

oferecimento e problemas de batimento de horários com outras disciplinas, o Colegiado84

entendeu que não podia desconsiderar o limite imposto pela resolução. Item 15 -85

apreciação sobre alteração de instrução normativa de estágio do bacharelado para86

alunos em extrapolação de prazo. O Colegiado deliberou por unanimidade discutir uma87

redação prévia para o tema em uma próxima reunião. Item 16 - espaço livre. A prof.ª88

Gislene fez menção comemorativa ao acontecimento desta centésima reunião ordinária; a89

prof.ª Liliam comentou a tristeza de alunos do curso com a possível redistribuição para90

outras instituições de algumas professoras da área de Biologia, cujas contribuições deverão91

fazer falta. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Anderson Macedo92

Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que,93

após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.94

São João del-Rei, 24 de abril de 2018.95

Prof. Luciano Rivaroli ________________________________________________________96

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ______________________________________________97

Prof.ª Liliam Midori ide _______________________________________________________98

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ________________________________________________99

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ______________________________________100
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