
Ata da Centésima Décima Primeira Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, na sala3

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

décima primeira 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 estiveram presentes o prof. Ricardo Pereira Sepini e a aluna Luana de Oliveira8

Torres. O presidente colocou a pauta em discussão, e o Colegiado aprovou por unanimidade a9

solicitação da prof.ª Gislene de antecipação dos itens 6 e 8 para após os informes,10

renumerados os demais; sendo assim, a pauta ficou como segue. Item 1 - informes. O prof.11

Luciano informou que: a) o edital de eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do curso12

teve única candidatura, a vice, do prof. Ricardo Sepini; a PROEN informou que o processo13

poderia prosseguir paralelamente a novo edital para coordenador, por serem formas de14

candidaturas distinas e não em chapa. O prof. Ricardo apresentou sua disposição em15

colaborar, inclusive na função de coordenador se necessário, e se propôs a conhecer melhor16

os trabalhos no Colegiado, NDE e referentes aos PPCs. Os presentes comentaram sobre17

questões políticas da instituição, mas frisando que a coordenadoria tem como prática seguir18

resoluções e normas, com apoio do Colegiado, e ser proativa na busca de soluções junto a19

outras instâncias. Também pontuaram a tranquilidade que transpareceu nos trabalhos do prof.20

Luciano, e que muitas vezes os alunos não têm compreensão que a COBIO atua de forma21

embasada; b) no último dia 25 se reuniram a Congregação e a Câmara de Ensino, que22

discutiram a situação dos alunos com guarda religiosa, chamados sabatistas, sendo proposta23

regulamentação desses casos como Tratamento Especial, cabendo assim atividades24

compensatórias de ausência. No entanto, UCs de 36h/a ou menos não devem ocorrer sextas-25

feiras à noite. Além disso, tais alunos deveriam comprovar sua situação com declaração de26

autoridade religiosa até a elaboração do horário. Tais orientações seriam encaminhadas por e-27

mail aos professores. Outra questão discutida foi a inclusão de dez por cento de atividades de28

extensão na carga horária dos currículos, conforme resolução do CNE; montou-se comissão e29

se propôs UC similar a Atividades Complementares, mas a PROEN não confirmou30

informações anteriores da PROEX sobre ampliação dos programas e minuta de resolução,31

havendo ainda dúvidas junto ao MEC. Os presentes comentaram sobre a complexidade da32

extensão e possíveis implicações para alunos, professores e curso. Neste sentido, o prof.33

Luciano informou que as mudanças já discutidas no PPC devem ser aprovadas pelo Colegiado34

e encaminhadas até o fim do semestre, para implantação até o próximo ano. Item 2 -35

apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado de Vitória da Silva do Patrocínio.36

Relatora: profª. Gislene. O Colegiado aprovou por unanimidade a proposta “Assimetria37

flutuante como indicadora de impactos ambientais em comunidades de Odonatas da Serra de38



São José-MG”, sob supervisão do prof. Warley Caldas e cossupervisão da prof.ª Tatiana39

Cornelissen. Item 3 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Thiago Lazzarini Silveira.40

Relatoras: profas. Gislene Castro e Flávia Horta. O Colegiado aprovou por unanimidade voto da41

prof.ª Gislene favorável à equivalência de UC cursada na UEMG para Metodologia Científica, mas42

contrário às equivalências solicitadas para Biologia dos Vegetais e Anatomia Vegetal, não sendo43

possível analisar UCs de Zoologia por falta de documentação. A prof.ª Flávia informou problemas44

em acessar o arquivo único disponibilizado; os documentos lhe serão reenviados separadamente.45

Item 4 - aprovação da ata da 110ª reunião ordinária, realizada em 26 de março de 2019.46

O Colegiado aprovou a ata por unanimidade. Item 5 - apreciação sobre aprovação ad47

referendum de saídas de campo da UC Dendrologia. O Colegiado referendou por48

unanimidade as saídas para Serra de São José e Flona, com baixo impacto no orçamento,49

conforme consulta aos membros por e-mail; o prof. Luciano lembrou a não aprovação da50

saída de Conservação dos Recursos Naturais para a UFLA, devido ao custo maior. Item 6 -51

apreciação de planos de ensino - 1º/2019. O Colegiado aprovou por unanimidade os planos52

de Deuterostômios II, Ecologia Geral, Laboratório de Protostômios II, Metodologia Científica,53

Métodos de Estudos Faunísticos e Modelagem Ecológica, e solicitou ajuste no de54

Conservação dos Recursos Naturais. Propôs-se a elaboração de norma interna para planos55

de ensino, com entendimentos do Colegiado sobre avaliações e outros assuntos. Item 7 -56

apreciação equivalência de iniciação científica para estágio do bacharelado, de Afonso57

Henrique Alencastro Graça. Relator: prof. Luciano Rivaroli. O Colegiado aprovou por58

unanimidade a equivalência como estágio do trabalho “Influência do Peptídeo Vasoativo59

Intestinal (VIP) sobre o comportamento de Astyanax sp. e a resposta no sistema colinérgico60

central”, apresentado no XXIV Seminário de Iniciação Científica (02 a 06/10/17), sob61

orientação da prof.ª Patrícia Lima, que lhe atribuiu nota 9,0 (nove). Item 8 - apreciação sobre62

equivalência de UCs, de Monique Macedo Coelho. Relatora: prof.ª Liliam Ide. O63

Colegiado aprovou por unanimidade voto da relatora favorável ao aproveitamento como64

optativas das UCs de análise morfofuncional dos sistemas genitouriniário, cardiorrespiratório,65

digestório e endócrino, e nervoso, assim como de Biologia Celular e Molecular e de66

Delineamento e Análise de Experimentos, todas cursadas no PPGCM/UFSJ. Sugeriu-se67

incentivar esse tipo de aproveitamento, que otimiza disciplinas de diferentes níveis e promove68

maior integração entre graduação e pós-graduação. Item 9 - apreciação sobre equivalência69

de UCs, de Lauren da Silva Carvalho. Relator: prof. Luciano Rivaroli. O Colegiado70

aprovou por unanimidade voto do relator contrário à equivalência de Fundamentos de71

Estatística, cursada na Geografia, e favorável a Cartografia como optativa. Item 10 -72

apreciação sobre redação de instrução normativa com novas regras para o estágio da73

licenciatura. O Colegiado aprovou por unanimidade as mudanças no texto apresentadas74

pelo prof. Luciano, após consulta aos orientadores de estágio da licenciatura, para atualizar a75

norma frente às alterações dos programas PIBID e Residência Pedagógica já tratadas no76



Colegiado. Item 11 - apreciação sobre retirada do PCC de Prae Transdisciplinar e77

inserção de Gestão e Cotidiano Escolar. O Colegiado aprovou por unanimidade a alteração,78

uma vez que a referida Prae perdeu seu contexto de oferecimento com a saída de79

professores e mudanças no PPC, enquanto a UC de Gestão será oferecida pelo DECED a80

todos os cursos de licenciatura. Item 12 - apreciação de solicitação de oferecimento de81

optativa do prof. Fernando Azevedo no PPC. O Colegiado deliberou por unanimidade82

informar ao professor que neste momento de transição não seria recomendada sua inclusão83

no atual PPC, mas que houve interesse pela UC e que será encaminhada ao NDE para84

inclusão no próximo PPC. Item 13 - pedido de oferecimento de Matemática especial para85

o DEZOO. O prof. Luciano informou a resposta do DEZOO de que não havia professores86

interessados no oferecimento especial da UC de Matemática; assim o Colegiado aprovou por87

unanimidade consultar a PROEN sobre a possibilidade de solicitá-lo a outro departamento.88

Item 14 - sugestões discentes para o PPC (Luana Torres). O prof. Luciano leu mensagem89

da aluna Luana Torres, com críticas ao oferecimento de UCs muito densas no primeiro90

período, o que estimula o abandono do curso, ocasiona baixo CR, gera gasto público com a91

retenção de alunos e até problemas psicológicos, considerando a transição que os92

ingressantes vivem em uma nova realidade de estudos e muitas vezes mudando de cidade.93

Dentre tais UCs, a de Matemática é a mais grave, pois na sua turma apenas três alunos94

foram aprovados, sendo que mais de quarenta alunos não deveriam ser responsabilizados95

individualmente diante de índice de retenção tão alto. Também afirmou que até o momento na96

disciplina não foram mostradas aplicações na área de Biologia. Outra reclamação geral seria97

que Metodologia Científica deveria ser oferecida antes, pois suas normas são cobradas98

desde o início do curso em outras unidades curriculares. E, por fim, que se buscasse evitar a99

evasão para fortalecimento do curso. Os presentes discutiram as questões, como100

reclamações sobre professores, revisão do fluxograma e da ementa de Matemática que,101

como no exemplo da Geografia em item anterior, poderia ser mais objetiva e com aplicações102

claras, o que seria estudado posteriormente. O prof. Luciano declarou que irá levar a carta da103

discente para o NDE para considerações. Item 15 - espaço livre. Não houve. Sem mais104

assuntos a tratar, eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de105

Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros106

presentes.107

São João del-Rei, 30 de abril de 2019.108

Prof. Luciano Rivaroli ________________________________________________________109

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ______________________________________________110

Prof.ª Liliam Midori ide _______________________________________________________111

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ________________________________________________112

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ______________________________________113

Discente Guilherme Rios Silva_________________________________________________114
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