
Ata da Centésima Primeira Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quinze minutos,3

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

centésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas,5

agendada inicialmente para vinte e nove de maio, mas adiada devido à suspensão das6

atividades da universidade durante a paralisação dos caminhoneiros no país.7

Compareceram, sob presidência do prof. Luciano Rivaroli, os membros do Colegiado: profs.8

Gislene Castro, Liliam Ide, Flávia Carmo e Andrey Castro, e o representante discente9

Guilherme Rios Silva. Também presentes as alunas Natália Nogueira e Sabrina Carvalho. O10

presidente colocou a pauta em discussão, e o Colegiado aprovou por unanimidade a11

exclusão do item 2 – aprovação da ata da 99ª reunião ordinária, realizada em 27 de março12

de 2018, para redação final das alterações propostas, e inclusão em seu lugar do item:13

anuência do Colegiado à modificação do termo de cooperação técnica entre UFSJ e IEF;14

sendo assim, a pauta ficou como segue. Item 1 - informes. O presidente informou que: a)15

Guilherme Rios Silva é o novo membro discente do Colegiado, nomeado através de portaria16

da Proen; b) a ata da 100ª reunião ordinária foi aprovada e assinada por todos os membros17

a pedido da aluna Natália Chagas Nogueira; c) o NDE discutiu modificações nos PPCs para18

adequações à nova legislação para os cursos de licenciatura; d) em resposta à questão19

levantada no Colegiado, o coordenador verificou junto à biblioteca que a aquisição de livros20

depende de edital da Reitoria, que não é publicado desde 2014, e o Colegiado propôs que21

se fizesse um levantamento geral do material bibliográfico a ser demandado para sanar a22

defasagem e atualizar os PPCs; e) após consulta aos demais membros, a COBIO enviou23

memorando ao DEZOO contestando a indicação para a UC Estatística de professor24

substituto a ser contratado com base em perfil distante da área; f) o CONEP aprovou o25

ajuste do calendário da graduação em dois dias para compensar a suspensão das26

atividades; g) os alunos Bruno Nogueira e Natan Fernandes foram desvinculados da UFSJ27

através de portaria; h) a PROEN devolveu à COBIO o processo relativo à ocorrência de28

plágio, considerando que as medidas cabíveis foram tomadas, e agora o mesmo poderá ser29

arquivado. Item 2 – aprovação de anuência do Colegiado à modificação de termo de30

cooperação técnica entre UFSJ e IEF. Relatora: Liliam Ide. A prof.ª Gislene apresentou31

o caso, explicando que houve uma reorganização que levou o Instituto Estadual de32

Florestas (IEF) a assumir a cooperação técnica já aprovada entre UFSJ e SEMAD, sendo33

necessária nova anuência para inclusão no respectivo processo. Por outro lado condições34

melhores foram alcançadas para os estágios a serem oferecidos. A relatora manifestou-se35

favorável e o Colegiado aprovou a referida anuência por unanimidade. Item 3 - apreciação36

sobre planos de ensino do 1º/2018. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade37

o plano de Química Geral para Ciências Biológicas. Item 4 - apreciação sobre38



equivalências de UCs requeridas por Camila de Oliveira Corrêa. Relator: Luciano39

Rivaroli. O Colegiado aprovou por cinco votos a um parecer do relator favorável à40

equivalência de Zoologia dos Invertebrados II, da UFV, para Lab. de Protostômios I, mas41

contrário para Lab. de Protostômios II e Protostômios II. Item 5 - apreciação sobre42

equivalências de UCs requeridas por Lidiane de Oliveira Duarte. Relatora: Liliam Ide.43

O Colegiado aprovou por unanimidade parecer da relatora contrário à equivalência das44

UCs da UERJ (EAD): Fundamentos da Educação I, II, III e IV (para Estrutura do Ensino no45

Brasil); Prática de Ensino I (para Didática para Ciências Naturais); e Prática de Ensino I, II e46

III (para Prae de Biologia e/ou Prae de Ciências). Item 6 - apreciação sobre47

equivalências de UCs requeridas por Gabriel Martinez Ro. Relatora: Flávia Carmo. O48

Colegiado aprovou por unanimidade parecer da relatora favorável à equivalência de49

Fundamentos de Química I para Química Geral para Ciências Biológicas, e de Química50

Experimental I para Laboratório de Química. Item 7 - apreciação sobre equivalência de51

iniciação científica para estágio do bacharelado, de Bruna Cristina Franco. Relatora:52

Liliam Ide. O Colegiado aprovou por unanimidade a equivalência do trabalho Estudo da53

indução da autofagia pelo G-1 (agonista do GPER em células de câncer prostático54

resistente à castração (PC-3), apresentado no XXIII SIC (3 a 7/10/16) e desenvolvido sob55

orientação da prof.ª Priscila Monteforte, que atribuiu à aluna nota 9,0 (nove). Item 8 -56

reapreciação sobre equivalência de iniciação científica para estágio do bacharelado,57

de Bryan Augusto Resende. Relatora: Gislene Castro. Após o aluno proceder os ajustes58

na documentação, o Colegiado aprovou por unanimidade a equivalência do trabalho59

Micofauna da Floresta Nacional de Ritápolis - MG: riqueza de macrofungos em um60

fragmento de mata estacional semi-decidual, apresentado no XXIV SIC (04/10/17) e61

desenvolvido sob orientação da prof.ª Tatiana Cornelissen, que atribuiu ao aluno nota 9,562

(nove e meio). Item 9 - apreciação de alteração em instrução normativa sobre estágio63

do bacharelado de alunos em extrapolação de prazo. O Colegiado aprovou por64

unanimidade a previsão, na IN n. 15 da COBIO, de que casos em que o pedido de65

extrapolação seja justificado para a conclusão do estágio do bacharelado e sua proposta66

contenha cronograma superior a um semestre, deverá o proponente entregar relatório67

parcial de atividades para justificar seu planejamento de integralização no período68

subsequente. Item 10 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de69

Paulo Alfredo Bastos. O Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por70

um semestre. Item 11 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de71

Sabrina Nascimento Carvalho. Após discussão, o Colegiado deliberou por baixar o72

pedido em diligência, para obtenção de mais informações junto à PROEN sobre a73

possibilidade de prorrogação para revinculação a outro grau, como solicitado pela aluna.74

Item 12 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Natália Chagas75

Nogueira. O Colegiado aprovou a referida prorrogação por um semestre. Item 13 - espaço76



livre. O prof. Luciano comentou que se voluntariou a oferecer Anatomia Humana e Lab. de77

Anatomia Humana em caráter extemporâneo durante o intervalo entre os semestres letivos78

para atender a demanda dos alunos do curso; o professor também lembrou de informar que79

Libras permanece sem professor designado pelo DELAC, e que há alunos dependendo80

dela para integralizarem o curso. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Eu,81

Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas,82

lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.83

São João del-Rei, 18 de junho de 2018.84

Prof. Luciano Rivaroli ________________________________________________________85

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ______________________________________________86

Prof.ª Liliam Midori ide _______________________________________________________87

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ________________________________________________88

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ______________________________________89

Discente Guilherme Rios Silva _________________________________________________90
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