
Ata da Centésima Segunda Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, na3

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

centésima segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas.5

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

Gislene Castro, Liliam Ide, Flávia Carmo e Andrey Castro, e o representante discente7

Guilherme Silva. Também presentes os alunos Aline Silveira, Sabrina Carvalho, Luiza8

Ansaloni e Marcelo Costa. O presidente colocou a pauta em discussão, e o Colegiado9

aprovou por unanimidade a exclusão dos itens 9, 10 e 14, referentes a prorrogação de prazo10

de integralização de Priscilayne Resende, Talita Bueno e Indyanara Moreira, devido à11

ausência de documentação completa; e inclusão dos itens 3 - ata da 101ª reunião ordinária,12

realizada em 18/06; 10 – equivalência de UC requerida por Aline Augusta Silveira, e 14 -13

prorrogação de prazo de integralização de Sabrina Nascimento Carvalho. Item 1 - informes.14

O presidente informou que: a) o coordenador e a vice-coordenadora alternarão suas férias,15

sendo que a prof.ª Gislene assumirá a COBIO entre 02 e 16/07; b) as inscrições nos16

programas Residência Pedagógica e PIBID foram prorrogadas até 29/06, conforme editais,17

visando atingir o mínimo de alunos para garantir as bolsas; c) ainda se aguarda a18

efetivação da contratação de professor para Libras, e já se discutiu com a Pró-Reitoria de19

Ensino a necessidade dos alunos que precisam dela para colar grau, os quais a essa altura20

do semestre precisarão de um oferecimento extemporâneo com vários horários; d) os21

horários de aula do curso para o próximo semestre já foram divulgados; e) o prazo para22

cadastro de materiais para pedidos de compra foi aberto. 2 - aprovação da ata da 99ª23

reunião ordinária, realizada em 27 de março de 2018. O Colegiado aprovou por24

unanimidade a referida ata, com redação final do prof. Luciano após alterações sugeridas.25

O prof. Andrey lembrou que pedira retratação do Centro Acadêmico, e o prof. Luciano26

informou que com a aprovação da ata essa solicitação poderá ser encaminhada ao CA, a27

fim de se esclarecer que o Colegiado faz um trabalho sério. O discente Guilherme disse28

que o mandato da chapa já teria acabado, mas poderia averiguar. O prof. Andrey pontuou29

que a representação discente é parte importante para testemunhar o trabalho pela melhoria30

do curso, repassando adequadamente as informações aos alunos para não haver31

impressão de disputa contra os professores, e representando os alunos junto ao Colegiado32

assim como o Colegiado junto aos alunos. 3 - aprovação da ata da 101ª reunião33

ordinária, realizada em 18 de junho de 2018. O Colegiado aprovou a ata por34

unanimidade. 4 - deliberação sobre calendário de reuniões - 2º/2018. O Colegiado35

aprovou por unanimidade as próximas reuniões ordinárias para as terças-feiras 07 e 28/08,36

25/09, 23/10, 27/11 e, se houver pauta, 04/12, com início previsto às oito horas. 5 -37

apreciação da disponibilização de oferecimento voluntário de Anatomia Humana e38



Lab. de Anatomia Humana em caráter especial e extemporâneo pelo prof. Luciano39

Rivaroli. Relatora: Gislene Castro. O Colegiado aprovou por unanimidade o referido40

oferecimento entre 17/07 e 06/08, assim como respectivos planos de ensino e cronograma.41

6 - aprovação de planos de ensino - 2º/2018. Após análise dos planos recebidos a partir42

da Res. 12/CONEP/2018, o Colegiado aprovou por unanimidade os de Biologia do43

Desenvolvimento, Biologia Molecular, Evolução, Evolução Molecular, Fitossociologia e44

Restauração Ecológica de Ecossistemas, e indeferiu os demais por não preverem45

claramente a avaliação substitutiva. 7 - aprovação de planejamentos de viagem - 2º/2018.46

O Colegiado aprovou por unanimidade as propostas, sendo que na viagem para o Parque47

do Itacolomi serão solicitados dois transportes de ida e volta para se economizar com diária48

de veículo. 8 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Leidiane49

Pinto. Após notar a falta de Matemática para Ciências Biológicas no planejamento, o50

Colegiado baixou o pedido em diligência para aguardar a análise de equivalência requerida51

por outra aluna. 9 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de52

Marcelo Augusto Costa. O Colegiado aprovou a referida prorrogação por um semestre. 1053

- apreciação sobre equivalência de UC, requerida por Aline Silveira. Relator: Luciano54

Rivaroli. O Colegiado aprovou por unanimidade a equivalência entre Modelagem55

Matemática I (BT006) e Matemática para Ciências Biológicas. 11 - apreciação sobre56

proposta de estágio do bacharelado, de Luiza Ansaloni Pereira. Relator: Andrey57

Castro. O Colegiado aprovou por unanimidade a referida proposta. 12 - apreciação sobre58

proposta de estágio do bacharelado, de Paula Coimbra. Relatora: Gislene Castro. O59

Colegiado aprovou por unanimidade a referida proposta. 13 - apreciação sobre60

equivalência de UC, de Rafael Magalhães. Relator: Luciano Rivaroli. O Colegiado61

indeferiu por unanimidade a equivalência de Embriologia, da Medicina Veterinária da UNA,62

para Biologia do Desenvolvimento. 14 - apreciação sobre prorrogação de prazo de63

integralização, de Sabrina Carvalho. Após receber informações incongruentes entre64

DICON e PROEN, o Colegiado baixou o pedido em diligência, solicitando posição ofical da65

PROEN explicitando problemas do caso específico e dos que possam vir no futuro. Item 1566

- espaço livre. Não houve. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Eu,67

Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas,68

lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.69

São João del-Rei, 26 de junho de 2018.70

Prof. Luciano Rivaroli ________________________________________________________71

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ______________________________________________72

Prof.ª Liliam Midori ide _______________________________________________________73

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ________________________________________________74

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ______________________________________75

Discente Guilherme Rios Silva _________________________________________________76
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