
Ata da Centésima Quinta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala C-3

3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a centésima4

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

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

Andrey Castro, Flávia Carmo e o discente Guilherme Rios Silva. O presidente colocou a7

pauta em discussão, e propôs a exclusão do iten 4 - apreciação sobre a prorrogação de8

prazo de integralização de Ana Carolina dos Passos Sacramento devido à não9

apresentação da documentação completa; assim, a pauta foi aprovada como segue. Item 110

- informes. O presidente informou que: a) Na semana anterior foram definidos os limites de11

orçamento para as rúbricas da Coordenação, inclusive para o evento da SEMABIO; b) O12

secretário Anderson Macedo Rodrigues está em período de licença paternidade e férias,13

portanto, medidas alternativas para os procedimentos da coordenação serão adotados; c)14

na Congregação começou a ser debatido o Plano de Desenvolvimento Institucional, com a15

participação de todas as esferas administrativas da UFSJ, definindo a politica de16

crescimento da Instituição pelos próximos 4 anos; d) foram identificados pela Coordenação17

problemas na aplicação das novas normas acadêmicas, os discentes não estão sabendo18

proceder com a solicitação de segunda chamada, foi sugerido colocar as normas19

relacionadas na página inicial da COBIO e sinalizar os problemas para a Congregação. Item20

2 - aprovação da ata da 104ª reunião ordinária, realizada em 28 de agosto de 2018.21

Aprovado por unanimidade. Item 3 - aprovação de planos de ensino - 2º/2018. Após22

análise, o Colegiado aprovou por unanimidade os planos de Didática para Ciências23

Naturais e Pesquisa em Ensino de Ciências. Item 4 - apreciação sobre estágio de24

docência de Amanda Cristina Silva. Após apreciação da documentação o Colegiado25

aprovou por unanimidade. Item 5 - apreciação sobre estágio de docência de Anny26

Talita da Silva. Após apreciação da documentação o Colegiado aprovou por unanimidade.27

Item 6 - apreciação sobre estágio de docência de Samuel Itxai Silva Lobo. Após28

apreciação da documentação o Colegiado aprovou por unanimidade. Item 7 - proposta de29

equivalências dos Projetos PIBID e Residência Pedagógica por UCs do PPC -30

Ciências Biológicas Grau Licenciatura. O professor Luciano trouxe a proposta para o31

aproveitamento das horas de atividade do Programa Residência Pedagógica (RP) de 132

hora de Atividade para cada 1 hora de Estágio Supervisionado, levando em consideração a33

similaridade da natureza das atividades desenvolvidas. Foi levantada a questão se parte da34

carga horária destinada ao estágio não envolve a redação do relatório do TCE, devendo-se35

assim descontar esta carga horária da equivalência máxima entre RP e Estágio36

Supervisionado. Quanto ao PIBID, o professor Luciano lembrou que as atividades deste37

programa já está previsto nas normas internas (Instrução Normativa 04/COBIO) e que o38



PIBID 2018 tem objetivos e metodologia distintas das edições anteriores deste Programa.39

O Colegiado apontou a necessidade de se modificar a redação da Instrução Normativa40

04/COBIO para que seja identificado que se trata do Programa PIBID anterior à edição de41

2018. O Colegiado não concordou na equivalência das horas de atividade do PIBID por42

UCs classificadas como Prática como Componente Curricular, pois tais disciplinas como43

PRAE de Ciências e Biologia são momentos também de discussão do referencial teórico44

sobre as vivências realizadas nas escolas. Foi proposto que as horas de atividade do PIBID45

2018 tivessem um aproveitamento parcial das horas de estágio, com equivalência direta46

entre a porcentagem de tempo de participação no Programa por uma porcentagem de47

horas aproveitáveis do Estágio Supervisionado a ser definida, esta proposta surgiu da ideia48

de que parte das atividades do estágio seriam de observação o que poderia estar49

ocorrendo no PIBID 2018. Após as discussões deliberou-se por convidar os coordenadores50

do PIBID 2018 e RP, Profa Iara Freitas Lopes e Prof. Gabriel Menezes Viana para a que na51

106a reunião ordinária do colegiado fossem feitas as correlações corretas entre as52

atividades do PIBID e RP com as atividades do estágio para definir as equivalências. Item53

8 - apresentação da carta de interesse da profa. Aline Pedroso Lorenz no interesse de54

atuação no Curso de Ciências biológicas da UFSJ. O Colegiado sugeriu agradecer à55

manifestação e encaminhar a carta para o DCNAT, a instância onde os docentes são56

lotados. Item 9 - espaço livre. Não houve manifestão. Eu, Luciano Rivaroli, Coordenador do57

Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos58

membros presentes.59

São João del-Rei, 29 de outubro de 2018.60

Prof. Luciano Rivaroli ________________________________________________________61

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ______________________________________________62

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ________________________________________________63

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ______________________________________64

Discente Guilherme Rios Silva _________________________________________________65
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