
Ata da Centésima Décima Segunda Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, na3

sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a4

centésima décima segunda 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 esteve presente o prof. Ricardo Sepini. O presidente colocou a pauta em discussão,8

e o Colegiado aprovou por unanimidade a inclusão dos itens 13 - segunda chamada em RER,9

de Matheus Gurgel, 14 - pedido para almoxarifado da Empresa Jr., e 15 - carta de alunos de10

Fisiologia Vegetal, renumerado na sequência o espaço livre; assim, a pauta ficou como segue.11

Item 1 - informes. O prof. Luciano informou que: a) confirmou-se com a COFIS que Cálculo12

Diferencial e Integral I é oferecida em turma conjunta com a COQUI, e deferiu-se equivalência13

para aluna com aprovação pelo curso de Química. Assim, a tabela de equivalências aprovadas14

pelo Colegiado foi atualizada; b) os profs. Ricardo Sepini e Gislene Castro foram eleitos15

Coordenador e Vice-Coordenadora do curso, e a Reitoria deve emitir as portarias até sexta; c)16

conforme indicação da COBIO, o prof. Ricardo foi nomeado por portaria da PROEN para a17

CIPROF - Comissão de Integração para Políticas de Formação de Professores de Educação18

Básica da UFSJ; d) devido a várias questões surgidas nos últimos dias, não foi possível enviar19

dados à nova publicação desenvolvida por profissionais do extinto Guia do Estudante. O prof.20

Luciano lembra que a publicação não é oficial e já houve questionamentos quanto à falta de21

retorno sobre critérios das avaliações. O prof. Andrey pontuou que apesar disso é um meio22

importante de se informar a comunidade. Item 2 - aprovação da ata da 111ª reunião23

ordinária, realizada em 30 de abril de 2019. O Colegiado aprovou por unanimidade a ata.24

Item 3 - apreciação de planos de ensino - 1º/2019. O Colegiado aprovou por unanimidade25

os planos de Conservação dos Recursos Naturais e Imunologia, e solicitou ajuste ao de26

Paleontologia. Item 4 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Thiago Lazzarini Silveira.27

Relatoras: profas. Gislene Castro e Flávia Horta. O Colegiado aprovou por unanimidade voto28

das relatoras favorável às equivalências de UCs das Ciências Biológicas da UEMG para Histologia,29

Farmacologia, Química Geral para Ciências Biológicas, Anatomia Humana, Organografia e30

Taxonomia Vegetal, e Protostômios I, mas contrário à equivalência de Matemática para Ciências31

Biológicas; considerou-se eletivas as disciplinas Filosofia e Tópicos Especiais de Meio Ambiente.32

Item 5 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Kellen Moreira da Fonseca. Relatora:33

prof.ª Flávia Horta. O Colegiado aprovou por unanimidade voto da relatora favorável às34

equivalências de UCs da Química da UNIFEI para Química Geral para Ciências Biológicas,35

Laboratório de Química e Metodologia Científica. Item 6 - apreciação sobre equivalência de36

UCs, de Ismael Possato do Nascimento. Relatores: profs. Liliam e Luciano. O Colegiado37

aprovou por unanimidade voto dos relatores favorável às equivalências de UCs da Bioquímica38



da UFSJ para Química Geral para Ciências Biológicas, Histologia e Lab. de Histologia,39

Genética Geral, Metodologia Científica e Microbiologia, além das que constavam em tabela40

de aprovações anteriores, e como optativas de Bioquímica de Lipídios, Bioquímica de41

Proteínas, Bioquímica de Carboidratos, Química Analítica, Enzimologia, Química Orgânica42

Experimental II e Métodos Instrumentais de Análise; foram indeferidas as equivalências para43

Lab. de Química e Bioquímica e, com quatro votos e uma abstenção, para Lab de Anatomia44

Humana. Item 7 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Nicodemos Braz Junior.45

Relator: prof. Andrey Castro. O Colegiado aprovou por unanimidade voto do relator46

contrário à equivalência de UC das Ciências Contábeis da UFSJ para Estatística para47

Ciências Biológicas; a outra solicitação para a UC de Matemática constava em tabela de48

aprovações anteriores. Item 8 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Fernanda49

Carolina Cardoso de Santana. Relator: prof. Andrey Castro. O Colegiado aprovou por50

unanimidade voto do relator favorável à equivalência de UC da Engenharia Elétrica da UFSJ51

para Estatística para Ciências Biológicas, ao aproveitamento como eletivas de Desenho52

Técnico, Engenharia de Segurança, Administração e Mecânica de Sólidos, e como optativa53

de Ciências do Meio Ambiente. Por quatro votos favoráveis ao relator, um contrário, e uma54

abstenção, foi indeferida a equivalência para Metodologia Científica; o relator sugeriu que55

Metodologia Científica e Tecnológica poderia ser considerada optativa. Item 9 - apreciação56

sobre equivalência de UCs, de Iago de Oliveira Peixoto. Relator: prof. Andrey Castro. O57

Colegiado aprovou por unanimidade voto do relator favorável a Introdução à Engenharia58

Celular, da Biotecnologia da UFSJ, como optativa. Item 10 - apreciação sobre equivalência59

de UCs, de Poliana dos Santos Azevedo. Relator: prof. Andrey Castro. O Colegiado60

aprovou por unanimidade voto do relator favorável à equivalência de Desenvolvimento e61

Aprendizagem, da Pedagogia da UFSJ, como equivalente a Psicologia da Educação. A UC62

de Psicologia da Educação da Pedagogia constava em tabela de aprovações anteriores como63

eletiva. Item 11 - apreciação sobre marcação de banca de TCC, de Thiago Ferreira64

Sousa. O Colegiado por unanimidade baixou o pedido em diligência, para apresentação de65

novo formulário com indicação de membros da banca, uma vez que a supervisora, prof.ª66

Célia, está em licença nesse período. Item 12 - apreciação sobre marcação de banca de67

TCC, de Paula Trindade Coimbra. O Colegiado aprovou por unanimidade a defesa para68

10/07, 15h, no DCNAT, compondo a banca os profs. Iara Lopes (presidente), Luciano Rivaroli69

e Paulo Campos-Júnior, sendo suplente André Rodrigues. Item 13 - apreciação sobre70

segunda chamada de avaliação em RER, de Matheus Gurgel. Considerando-o um caso71

omisso na resolução, o prof. Luciano apresentou a solicitação e justificativa do aluno, e o72

Colegiado aprovou por unanimidade a segunda chamada uma vez que houve erro na73

publicação da data de avaliação no Portal Didático, mas frisou ser responsabilidade de aluno74

em RER acompanhar datas junto ao professor. Item 14 - apreciação sobre pedido de75

materiais de almoxarifado para Empresa Júnior. O coordenador apresentou a solicitação76



dos estudantes de materiais para apoio a evento e outras atividades, os quais alegaram não77

conseguir recursos junto à Central de Empresas/PROEX; o Colegiado discutiu se não78

poderiam ter tentado outros meios próprios e, dada a natureza de empresa, sobre a79

legalidade do auxílio; assim se propôs o envio de memorando à PROEN sobre a destinação80

de materiais e posterior consulta aos membros, mas frente à proximidade do evento sugeriu-81

se o contato com o projeto de extensão Casa Verde. Nesse momento, a prof.ª Gislene saiu82

da reunião. Item 15 - apreciação sobre carta de alunos de Fisiologia Vegetal. O prof.83

Luciano leu documento de alunos sobre aulas e provas da disciplina com a solicitação de que84

sua conclusão não ultrapassasse o fim do semestre, uma vez que a professora está em85

licença médica por trinta dias, tendo somado igual período em licenças anteriores. O86

Colegiado deliberou por unanimidade enviar memorando ao departamento. Nesse momento,87

o prof. Andrey saiu da reunião. Item 16 - espaço livre. O prof. Luciano sugeriu que nas88

próximas reuniões seja designada comissão para elaborar norma interna para os planos de89

ensino, que discipline pontos que o Colegiado tem questionado, como critérios de avaliação90

pouco transparentes e limites mínimos de nota e frequência para substitutivas. Também91

mencionou-se o fim de mandato dos coordenadores e de membros do Colegiado; o prof.92

Luciano disse que enviaria documento com informações ao NDE. Sem mais assuntos a tratar,93

eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas,94

lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.95

São João del-Rei, 28 de maio de 2019.96

Prof. Luciano Rivaroli ________________________________________________________97

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ______________________________________________98

Prof.ª Liliam Midori ide _______________________________________________________99

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ________________________________________________100

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ______________________________________101

Discente Guilherme Rios Silva_________________________________________________102
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