
Ata da Centésima Terceira Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala C-3.15 do3

Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a centésima terceira4

reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. Compareceram, sob5

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

Liliam Ide e Flávia Carmo. Também presentes os alunos Carlyza Vasconcelos, Talita7

Rezende e Felipe Bonifácio. O presidente colocou a pauta em discussão, que foi aprovada8

como segue. Item 1 - informes. O presidente informou que: a) a UC especial de Libras foi9

finalizada durante as férias de julho, após diversos obstáculos ao seu oferecimento durante10

o semestre, e os alunos que dela precisavam conseguiram colar grau; b) durante as férias11

de julho a PROEN enviou memorando com as razões pelas quais Sabrina Nascimento12

Carvalho não poderia, de acordo com as normas, extrapolar o prazo de integralização para13

revinculação em outro grau acadêmico, contudo posteriormente a aluna relatou ter sido14

revinculada pela DICON; assim a coordenação entrará em contato com a PROEN para obter15

esclarecimentos; c) constatou-se que Vinícius da Fontoura Sperandei, inscrito em Estágio16

Supervisionado do Bacharelado, ainda não se manifestou após a suspensão da realização17

da banca de defesa marcada para 29/11/17; a coordenação enviará e-mail ao orientador18

sobre o assunto. Nesse momento chegou o representante discente, Guiherme Rios; d)19

tendo em vista o término do mandato da prof.ª Liliam no Colegiado em setembro, haverá20

edital para inscrições de candidatos e eleição de novo membro a partir do dia 20; e)21

considerando problemas de articulação no Centro Acadêmico que inviabilizaram o22

planejamento da Semabio, o evento foi reagendado para o período de 26 a 30 de novembro;23

aguardando apenas confirmação do SALOG/DIPRE para aviso aos professores; f)24

contrariando a expectativa de indicação, para Estatística para Ciências Biológicas, de25

professor a ser contratado na área de nutrição de ruminantes, cujo perfil foi questionado pela26

COBIO, o DEZOO designou o prof. Daniel de Noronha Figueiredo Vieira da Cunha para a27

referida UC, o qual já a ofereceu em outra oportunidade. Item 2 - aprovação da ata da 102ª28

reunião ordinária, realizada em 22 de junho de 2018. O Colegiado aprovou a ata por29

unanimidade. Item 3 - apreciação de aprovação ad referendum n. 01/2018-1, de30

prorrogação de prazo de integralização, de Leidiane de Oliveira Pinto. O Colegiado31

referendou por unanimidade a aprovação da referida prorrogação, uma vez que a aluna foi32

aprovada em UC equivalente à que não constou em seu planejamento. Item 4 - aprovação33

de solicitações de monitoria - 2º/2018. Atendendo a edital da PROEN, o Colegiado34

aprovou por unanimidade as solicitações de monitoria na seguinte ordem de prioridade:35

Protostômios I + Lab. de Protostômios I; Lab. de Anatomia Vegetal; Lab. de Histologia;36

Genética Geral; Bioquímica; Anatomia Vegetal; Histologia; Estatística para Ciências37

Biológicas; Fisiologia Animal; Ecologia de Ecossistemas e Comunidades; Restauração38



Ecológica de Ecossistemas; e Fitossociologia. Foram mantidos os critérios dos semestres39

anteriores, mas se sugeriu uma revisão do critério sobre percentual de reprovação. Item 5 -40

aprovação de planos de ensino - 2º/2018. O Colegiado aprovou por unanimidade os41

planos de Anatomia Vegetal, Deuterostômios I, Fisiologia Animal, Genética Geral,42

Histologia, Lab. de Anatomia Vegetal, Lab. de Histologia, Lab. de Parasitologia, Lab. de43

Protostômios I, Parasitologia, Protostômios I, Psicologia da Educação e Química Ambiental44

para Ciências Biológicas. O plano de Bioquímica foi baixado em diligência, para45

diferenciação entre segunda chamada e prova substitutiva conforme nova resolução, e o de46

Física para Ciências Biológicas para especificar as avaliações a serem substituídas pela47

prova substitutiva. Item 6 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Bernardo Câmara48

do Nascimento. Relatora: prof.ª Liliam Ide. O Colegiado aprovou por unanimidade voto49

da relatora favorável à equivalência de Química Orgânica Aplicada à Biotecnologia e de50

Estrutura e Função de Biomoléculas, do curso de Biotecnologia, para respectivamente51

Química Orgânica para Ciências Biológicas e Bioquímica. Item 7 - apreciação sobre52

prorrogação de prazo de integralização de Priscilayne Campos de Resende. O53

Colegiado aprovou por unanimidade a referida solicitação de prorrogação, acompanhada54

do relatório parcial de estágio, por mais um semestre. Item 8 - apreciação sobre55

prorrogação de prazo de integralização de Talita de Rezende Bueno. O Colegiado56

aprovou por unanimidade a referida solicitação de prorrogação, acompanhada do relatório57

parcial de estágio, por mais um semestre. Item 9 - apreciação sobre prorrogação de58

prazo de integralização, de Géssica Maria do Nascimento Gonçalves. O Colegiado59

aprovou por unanimidade a referida prorrogação por um semestre. Item 10 - apreciação60

sobre prorrogação de prazo de integralização, de Carlyza Silva de Vasconcelos. O61

Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por um semestre. Item 11 -62

apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Felipe Gonçalves63

Bonifácio. O Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por um semestre.64

Item 12 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Vanessa65

Rodrigues de Oliveira. O Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por66

um semestre. Item 13 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de67

Lais Alves Marques Reinh. O Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação68

por um semestre. Item 14 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização,69

de Indyanara Santos Moreira. Após análise de seu planejamento e justificativa, o70

Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por dois semestre (1º e71

2º/2018). Item 15 - espaço livre. A prof.ª Gislene informou que o processo de convênio72

com o SEMAD estava suspenso ou paralisado na Procuradoria Jurídica, que fez diversas73

exigências um dia antes do fim do prazo disponível. Sem mais assuntos a tratar, a reunião74

foi encerrada. Eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de75



Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros76

presentes.77

São João del-Rei, 07 de agosto de 2018.78

Prof. Luciano Rivaroli ________________________________________________________79

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ______________________________________________80

Prof.ª Liliam Midori ide _______________________________________________________81

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ________________________________________________82

Discente Guilherme Rios Silva _________________________________________________83
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