
Ata da Centésima Sexta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala C-3.14 do3

Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a centésima sexta4

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, o discente Guilherme Rios Silva, os professores convidados para7

esta reunião Gabriel Menezes Viana e Iara Freitas Lopes, além dos discentes Thiago8

Ferreira Sousa, Juan Felipe da Silva Monteiro, Sofia Gonçalves Matos e Matheus Felipe9

Silva Gurgel. A profa. Flávia justificou sua ausência por consulta médica. O presidente10

colocou a pauta em discussão, e o Colegiado aprovou por unanimidade as inclusões: do11

item 3 – Posicionamento quanto à consulta sobre a nova Classificação dos Cursos de12

Licenciatura e Bacharelado proposto pelo INEP; do item 8 – apreciação sobre a prorrogação13

de prazo de integralização de Geovane Alexandre dos Santos; do item 13 – apreciação da14

proposta de prestador de serviços voluntários por Cynthia Elisa Widmer de Azevêdo para15

atuar nas UCs PRAE Transdisciplinar e Biodiversidade e Cultura; sendo assim, a pauta ficou16

como segue. Item 1 - informes. O presidente informou que: a) houve eleição para membro17

do colegiado e a profa. Liliam Midori Ide foi eleita e assim reconduzida ao cargo; b) estão em18

andamento as discussões para unificação das ementas de disciplinas da licenciatura, o19

DECED passará a ofertar disciplinas com a mesma ementa para diferentes cursos, sendo20

que para o novo projeto pedagógico a Coordenação do Curso já solicitou a anuência para a21

UC Políticas Educacionais no Brasil, que é equivalente à UC Estrutura do Ensino no Brasil e22

a nova UC Gestão e cotidiano Escolar, que irá atender às novas normativas do Conselho23

Nacional de Educação; c) O Conselho Nacional de Educação prorrogou o prazo para24

implementar as mudanças propostas na Resolução 02 de 1º de julho de 2015, que agora25

passa a ter como limite julho de 2019, o que coloca em prioridade a alteração do PPC para26

manter o Curso dentro da legislação. Item 2 – apreciação sobre equivalência de27

atividades do PIBID e Programa Residência Pedagógica no atual projeto pedagógico.28

Neste item a participação dos coordenadores Gabriel Menezes Viana do Projeto29

Residência Pedagógica/2018 e Iara Freitas Lopes do Programa PIBID/2018 nortearam a30

discussão, esclarecendo sobre a natureza das atividades desenvolvidas em cada programa,31

sendo definido pelo colegiado que no caso do Programa Residência Pedagógica o32

Coordenador do programa emitirá um certificado e preencherá um formulário no qual33

indicará pela natureza da atividade a equivalência às diferentes etapas do Estágio34

Supervisionado. Para a equivalência o Orientador de Estágio deverá preencher o formulário35

de maneira complementar e encaminhar para a Coordenação para validação. No36

PIBID/2018 foi deliberado pelo colegiado o aproveitamento de no máximo 144 horas37

(correspondente a um semestre de atividades), necessitando o restante de horas ser38



cumprido em atividades complementares de outras naturezas. Tanto as atividades do39

Projeto Residência Pedagógica, quanto as do PIBID/2018, serão aproveitadas com40

equivalência 1:1, ou seja, de 1 hora aproveitada para cada hora executada. Tal proposta41

deve ser encaminhada para a PROEN para verificar se a proposição é legalmente viável.42

Item 3 – posicionamento quanto à consulta sobre a nova Classificação dos Cursos de43

Licenciatura e Bacharelado proposto pelo INEP. Após discussão, o Colegiado aprovou a44

Classificação proposta pelo Dirigente Institucional com o Grau Acadêmico Licenciatura45

classificado com sob o rótulo “0114B01 - Biologia Formação de Professor” na “Área Geral46

01 – Educação” e o Grau Acadêmico Bacharelado classificado sob o rótulo “0511B01 -47

Biologia” na “Área Geral 05 – Ciências Naturais, Matemática e Estatística”. A aprovação48

ocorreu com uma (1) abstenção e três (3) votos favoráveis, o professor Andrey Castro49

manifestou seu voto favorável, pontuando, no entanto, os prejuízos que poderiam ser50

gerados ao formado no grau acadêmico licenciatura com a futura distinção entre os cursos51

e uma possível não permissão para atuar como Biólogo. Item 4 – aprovação da ata da52

105ª reunião ordinária, realizada em 25 de setembro de 2018. Foi aprovado com quatro53

(4) votos favoráveis e uma (1) abstenção. Item 5 - apreciação sobre prorrogação de54

prazo de integralização de Sofia Gonçalves Matos. O Colegiado aprovou a prorrogação55

por mais um (1) semestre por unanimidade. Item 6 - apreciação sobre prorrogação de56

prazo de integralização de Juan Filipe da Silva Monteiro. O Colegiado aprovou a57

prorrogação por mais um (1) semestre por unanimidade. Item 7 - apreciação sobre58

prorrogação de prazo de integralização de Matheus Felipe Silva Gurgel. O Colegiado59

aprovou a prorrogação por mais um (1) semestre por unanimidade. Item 8 - apreciação60

sobre prorrogação de prazo de integralização de Geovane Alexandre dos Santos. O61

Colegiado aprovou a prorrogação por mais um (1) semestre por unanimidade. Item 9 -62

apreciação sobre marcação de banca de defesa do TCC de Luiza Aparecida Ansaloni63

Chagas Pereira. A defesa foi marcada para o dia 08 de novembro de 2018, tendo na64

composição da banca o Prof. Paulo Henrique de Almeida Campos Jr. (presidente -65

orientador), Profa. Iara Freitas Lopes e a Doutoranda em Bioengenharia Bárbara Rodrigues,66

foi aprovado por unanimidade. Item 10 - apreciação sobre equivalência de iniciação67

científica para estágio do bacharelado, de Matheus Felipe Silva Gurgel. O colegiado68

aprovou a equivalência por unanimidade. Item 11 - apreciação sobre equivalência de69

iniciação científica para estágio do bacharelado, de Rafaela de Melo Barreto. O70

Colegiado aprovou a equivalência por unanimidade. Item 12 - apreciação sobre proposta71

de estágio do bacharelado, de Thiago Ferreira Souza. O Colegiado aprovou a proposta72

de estágio por unanimidade. Item 13 - apreciação sobre proposta de serviço voluntário73

de Cíntia Elisa Widmer de Azevêdo para atuar nas UCs Biodiversidade e Cultura e74

PRAE Transdisciplinar. O Colegiado solicita uma comunicação do DCNAT, autorizando a75

Coordenação do Curso de Ciências Biológicas para tomar frente no procedimento de76



voluntariado da Dra. Cíntia Widmer e dar solução ao problema das referidas UCs, que não77

tinham até o momento, professor responsável indicado. Item 14 - espaço livre. O78

representante discente Guillherme solicitou explicações quanto à possibilidade de serviço79

voluntário e sobre as UCs que estavam sem professor; a prof.ª Gislene solicitou o e-mail de80

todos os professores para comunicações gerais. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi81

encerrada. Eu, Luciano Rivaroli, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta82

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

São João del-Rei, 30 de outubro 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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