
Ata da Centésima Quarta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala C-3.143

do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a centésima quarta4

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, Andrey Castro e Flávia Carmo. O presidente colocou a pauta em discussão, e7

propôs a exclusão dos itens 5 - prorrogação de prazo de integralização de Ana Carolina dos8

Passos Sacramento, e 9 - estágio de docência de Amanda Cristina Silva, ambos devido à9

não apresentação da documentação completa; assim, a pauta foi aprovada como segue.10

Item 1 - informes. O presidente informou que: a) deverão ser abertos novos editais para11

seleção de monitoria e assistência didática, uma vez que houve vagas não preenchidas; b)12

deverá ser aberto novo edital para eleição de membro docente do Colegiado, uma vez que13

não houve candidato; c) a PROEN enviou memorando sobre a definição de unidades14

curriculares que podem ser dispensadas em caso de participação dos alunos nos programas15

PIBID e Residência Pedagógica, e a coordenação junto com o professor Gabriel discutem a16

apresentação de uma proposta ao Colegiado; os demais membros apresentaram sugestões17

para análise. Item 2 - aprovação da ata da 103ª reunião ordinária, realizada em 07 de18

agosto de 2018. O Colegiado aprovou a ata por 05 (cinco) votos e 01 (uma) abstenção.19

Item 3 - aprovação de planos de ensino - 2º/2018. Após análise, o Colegiado aprovou por20

unanimidade os planos de Análise de Dados em Ecologia, Biologia da Conservação,21

Biologia dos Vegetais, Bioquímica, Comportamento Animal, Ecologia de Ecossistemas e22

Comunidades, Ecologia de Populações, Trabalho de Campo; Estatística para Ciências23

Biológicas; foram solicitadas alterações nos planos de Didática para Ciências Naturais,24

Pesquisa em Ensino de Ciências e Física para Ciências Biológicas. Item 4 - aprovação de25

solicitação de monitoria de Física para Ciências Biológicas. O Colegiado aprovou por26

unanimidade a referida monitoria, considerando que não foi analisada com os demais27

pedidos no momento oportuno, e manifestação de desistência de reabertura de vaga não28

preenchida em outra UC. Item 5 - apreciação sobre equivalência de UC, de Jonathan29

Lúcio Vieira. Relatora: prof.ª Flávia Carmo. O Colegiado aprovou por unanimidade voto30

contrário à equivalência de Citologia e Embriologia, do curso de Odontologia do UNIPTAN,31

para Biologia do Desenvolvimento. O coordenador informou que seu pedido referente à32

Bioquímica seria indeferido por não atender ao mínimo de 75% de carga horária. Item 6 -33

apreciação sobre equivalência de UC, de Guilherme Rios Silva. Relatora: prof.ª Liliam34

Ide. O Colegiado aprovou por unanimidade voto favorável ao aproveitamento de35

Neuroanatomia Funcional, do curso de Biotecnologia, como UC optativa do Bacharelado.36

Item 7 - apreciação sobre revisão de equivalência de UC, de Camila de Oliveira37

Corrêa. Relator: prof. Luciano Rivaroli. O Colegiado aprovou por unanimidade voto38



contrário à equivalência de Zoologia de Invertebrados I, do curso de Ciências Biológicas da39

UFV, para Biologia dos Protistas e Lab. de Biologia dos Protistas. Item 8 - apreciação40

sobre estágio do bacharelado de Cíntia Roberta Mião. Relatora: prof.ª Gislene Castro.41

O Colegiado aprovou por unanimidade a referida proposta de estágio sob supervisão do42

prof. Luciano Rivaroli. Item 9 - apreciação sobre estágio do bacharelado de Taynara43

Gomes Teixeira. Relatora: prof.ª Gislene Castro. O Colegiado aprovou por unanimidade44

a referida proposta de estágio sob supervisão do prof. Luciano Rivaroli. Item 10 - espaço45

livre. O prof. Luciano comentou que a implantação do formulário eletrônico na terceira46

etapa de inscrições periódicas foi produtiva e bem recebida pelos alunos, mas que se47

preocupa com uma certa cultura entre eles de pedidos muito baseados em situações48

pessoais, e por isso o Colegiado poderia regulamentar ou definir critérios que49

possibilitassem que o processo fosse mais automático e claro de antemão para os alunos;50

a prof.ª Gislene observou que isso seria muito bom para que se planejassem, e o prof.51

Andrey pontuou a importância da terceira etapa já que as UCs do curso são de52

oferecimento anual. Em seguida, continuaram a discussão passando pelos tópicos de perfil53

dos alunos, reforma dos PPCs, equilíbrio entre os perfis docentes da área de Biologia, e54

propostas de ampliação do curso. Eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da55

Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada56

e assinada pelos membros presentes.57

São João del-Rei, 28 de agosto de 2018.58

Prof. Luciano Rivaroli ________________________________________________________59

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ______________________________________________60

Prof.ª Liliam Midori ide _______________________________________________________61

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ________________________________________________62

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ______________________________________63

Discente Guilherme Rios Silva _________________________________________________64
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