
Ata da Centésima Nona Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta3

minutos, na sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve4

início a centésima nona 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 Horta e Andrey Castro, e o discente Guilherme Silva.7

Também presente a discente Paola Medeiros. O presidente colocou a pauta em discussão,8

e o Colegiado aprovou por unanimidade a modificação do item 8, como “apreciação de9

aprovação ad referendum do oferecimento de Dentrologia”, e a inclusão do item 13,10

“equivalência de iniciação científica para estágio do bacharelado, de Monique Coelho”,11

renumerando-se o item seguinte; sendo assim, a pauta ficou como segue. Item 1 - informes.12

O presidente informou que: a) o trabalho de reformulação dos PPCs proseguirá com uma13

divisão de tarefas entre o NDE, que se debruçará sobre a Licenciatura, e uma comissão do14

Colegiado, que revisará o bacharelado; b) a PROEN encaminhou decreto presidencial que15

versa sobre ausência em aulas por motivos religiosos e prescreve provas e trabalhos16

alternativos; os membros questionaram qual seria a posição do Colegiado para aplicação do17

decreto, e propuseram consultar a PROEN para entender o que se espera dos colegiados e18

observar para o próximo semestre que UCs práticas não sejam colocadas na sexta-feira; c)19

a COBIO tomou conhecimento da Res. 28, de 28/09/18, do CONEP, sobre processos de20

seleção para a graduação, que permite que alunos revinculem em até cinco anos após21

formados, conforme vagas remanescentes; foi proposto consultar a DICON/PROEN para22

verificar a situação dessas vagas; d) a PROEN também encaminhou documento do23

Ministério Público Federal e Estadual sobre a liberdade de ensino, e foi proposta uma24

consulta à PROEN sobre abrangencia de sua aplicação na UFSJ; e) o DELAC informou que25

a professora de Libras entrou em licença para qualificação, e a contratação de um professor26

substituto deve ser concluída até o final de março; f) os alunos estão organizando listas de27

interessados em turmas especiais de Matemática e Química Orgânica, e após verificação28

dos que não podem cursar RER nem foram infrequentes, a demanda será encaminhada aos29

departamentos responsáveis. Item 2 - aprovação da ata da 108ª reunião ordinária,30

realizada em 04 de dezembro de 2018. O Colegiado aprovou a referida ata por 05 (cinco)31

votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Item 3 - deliberação sobre calendário de32

reuniões - 1º/2019. O Colegiado aprovou por unanimidade suas reuniões ordinárias para33

as seguintes terças-feiras: 26 de março, 23 de abril, 28 de maio, 25 de junho e, se houver34

pauta, 09 de julho, às 08h30. Item 4 - apreciação de solicitações de monitoria - 1º/201935

(Edital 001/2019/UFSJ/PROEN). O Colegiado aprovou por unanimidade a seguinte36

classificação das solicitações, mantendo os mesmos critérios dos semestres anteriores:37

Lab. de Biologia Geral, Lab. de Anatomia Humana, Lab. de Microbiologia, Matemática para38



Ciências Biológicas, Biologia dos Protistas + Lab. de Biologia dos Protistas, Fisiologia Geral39

e Humana, Microbiologia, Química Geral para Ciências Biológicas, Fisiologia Vegetal,40

Biofísica, Organografia e Taxonomia Vegetal + Lab. de Organografia e Taxonomia Vegetal,41

Deuterostômios II, Métodos de Estudos Florísticos, Cultura de Tecidos Vegetais, Patologia,42

Gestão Ambiental, Cultura de Tecidos Vegetais (segunda bolsa). Item 5 - aprovação de43

proposta de realização da IX Semabio (Edital 002/2019/UFSJ/PROEN). O Colegiado44

aprovou por unanimidade a realização da XI Semabio entre 04 e 08 de novembro de 2019.45

Item 6 - apreciação de planos de ensino - 1º/2019. O Colegiado aprovou por46

unanimidade os planos de Bioética, Biogeografia, Biologia Celular, Biologia dos Protistas,47

Cultura de Tecidos Vegetais, Delineamento e Análise de Experimentos, Ecologia Geral,48

Farmacologia, Fisiologia Vegetal, Formação do Profissional Biólogo, Introdução à Língua49

Brasileira de Sinais, Lab. de Anatomia Humana, Lab. de Biologia Celular, Lab. de50

Microbiologia, Lab. de Organografia e Taxonomia Vegetal, Metodologia de Ensino de51

Ciências e Biologia, Organografia e Taxonomia Vegetal, e Patologia. Foram solicitados52

ajustes nos planos de Imunologia, Lab. de Biologia dos Protistas, Lab. de Protostômios II,53

Lab. de Química, Matemática para Ciências Biológicas, Metodologia Científica,54

Microbiologia, Modelagem Ecológica, Prae de Biologia e Prae de Ciências. Os planos com55

propostas de saídas de campo foram analisados na sequência. Item 7 - apreciação de56

planejamentos de saída de campo - 1º/2019. O Colegiado aprovou por unanimidade as57

saídas de campo e os respectivos planos de ensino das UCs Gestão Ambiental, Métodos58

de Estudos Faunísticos e Métodos de Estudos Florísticos. Item 8 - apreciação de59

aprovação ad referendum do oferecimento extemporâneo da UC Dendrologia pelo60

prof. Warley Caldas, em 1º/2019. O Colegiado referendou por unanimidade a aprovação61

do oferecimento de Dendrologia, após ajuste da carga horária no plano de ensino. Item 9 -62

apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado, de Paola Carolina Medeiros. O63

Colegiado aprovou por unamidade a proposta de estágio intitulada “Conhecendo os64

sentidos perguntando: o ensino de ciências por meio da livre escolha em espaço não65

formal”, sob orientação da prof.ª Raquel Costa. Item 10 - apreciação sobre estágio de66

docência de Anny Talita Maria da Silva (FQMAT) na UC Laboratório de Química. O67

Colegiado aprovou por unanimidade o referido estágio de docência. Item 11 - apreciação68

sobre estágio de docência de Tatiana de Magalhães Sozzi Miguel (PGE) na UC Gestão69

Ambiental. O Colegiado baixou em diligência o referido pedido, para ajustes no formulário70

de solicitação. Item 11 - consulta sobre estágio aprovado de Gustavo Frare Ribeiro do71

Vale. Considerando a aposentadoria do prof. Marcos Sobral, orientador do estágio de72

Gustavo Vale, e que a co-orientadora está em outra instituição, o Colegiado deliberou que73

se contatasse o aluno para que indicasse um novo orientador. Item 14 - apreciação sobre74

equivalência de iniciação científica para estágio do bacharelado, de Monique Macedo75

Coelho. O Colegiado aprovou por unanimidade a equivalência para estágio do bacharelado76



do trabalho “Avaliação de mastócitos nos efeitos sistêmicos da tolerância oral o reparo de77

feridas incisionais em pele de camundongos”, apresentado XXV Seminário de Iniciação78

CIentífica (1º a 5/10/2018) e desenvolvido sob orientação da prof.ª Raquel Costa, que79

concedeu à aluna nota 9,4. Item 15 - espaço livre. O prof. Andrey comentou que havia uma80

aluna de Botswana, e que o contato com outras culturas é valioso para a universidade. Não81

houve mais assuntos a tratar. Eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria82

do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada83

pelos membros presentes.84

São João del-Rei, 26 de fevereiro de 2019.85

Prof. Luciano Rivaroli ________________________________________________________86

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ______________________________________________87

Prof.ª Liliam Midori ide _______________________________________________________88

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ________________________________________________89

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ______________________________________90

Discente Guilherme Rios Silva_________________________________________________91
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