
Ata da Centésima Décima Terceira Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos,3

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

centésima décima terceira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas.5

Compareceram, sob presidência do prof. Ricardo Sepini, os membros do Colegiado: profs.6

Gislene Castro, Liliam Ide, Andrey Castro e Juliana Lyon. Também presentes o prof. Luciano7

Rivaroli e a discente Júlia Camargo Guimarães. O presidente colocou a pauta em discussão, e8

o Colegiado aprovou por unanimidade a retirada dos itens 11 e 12, sobre normas de dispensa9

de UCs e revinculação, e a inclusão de item sobre avaliação substitutiva em RER, sendo10

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

Ricardo informou que: a) a nomeação dos profs. Ricardo e Gislene como coodenador e vice-12

coordenadora foram publicadas, e o Colegiado contava com novos membros, como a prof.ª13

Juliana e a discente Júlia, cuja nomeação ainda não fora recebida. b) o horário de aulas do14

2º/2019 foi divulgado; c) em 26/09 acontecerá a Mostra de Cursos da UFSJ neste campus, e15

em breve haveria mais informações; d) a COBIO foi convidada a concorrer ao Selo CFBIO de16

Qualidade, porém precisaria enviar informações sobre carreira e registro profissional de17

professores e egressos. Os presentes pontuaram problemas entre o conselho e a classe de18

professores e também estudantes. A PROEN respondera que o curso não poderia participar19

por não haver relatório institucional com tais informações. O Colegiado deliberou consultar a20

PROEN sobre a possibilidade de parecer jurídico quanto à necessidade de registro21

profissional de docentes; e) a adequação do PPC de Licenciatura está em finalização, mas22

houve dúvida no NDE se seria registrada como um novo PPC, o que não é vontade de alguns23

membros pois já se trabalha reformulação mais ampla; f) confirmou-se com COFIS e COQUI24

que oferecem Psicologia da Educação em turma conjunta, semelhante ao informado na última25

reunião quanto a Cálculo, e assim a tabela da COBIO seria atualizada para atender alunos.26

Item 2 - aprovação da ata da 112ª reunião ordinária, realizada em 28 de maio de 2019. O27

Colegiado aprovou a ata por unanimidade. Item 3 - deliberação sobre calendário de28

reuniões - 2º/2019. O Colegiado aprovou por unanimidade reuniões para as manhãs das29

terças-feiras 27/08, 24/09, 29/10, 26/11 e 10/12. Item 4 - apreciação de aprovação ad30

referendum de marcação de defesa de TCC de Thiago Ferreira Sousa. O Colegiado31

referendou por unanimidade aprovação da defesa do trabalho “Efeito de BAP e AIB na32

multiplicação e enraizamento de Psidium SP (Araçá)”, após indicação da prof.ª Juliana para33

presidir a banca em 10/06, devido à licença da prof.ª Célia, da qual participaram Erivelton34

Resende, da EPAMIG, e a prof.ª Gislene, atribuindo-se ao aluno nota 9,0 (nove). Item 5 -35

apreciação de planos de ensino - 1º/2019. O Colegiado aprovou por unanimidade os planos36

de Paleontologia e Fisiologia Vegetal, alterado após substituição da prof.ª Célia. Item 6 -37

apreciação de planos de ensino - 2º/2019. O Colegiado aprovou por unanimidade os planos38



de Anatomia Vegetal, Biologia do Desenvolvimento, Biologia dos Vegetais, Bioquímica,39

Deuterostômios I, Estatística, Fitossociologia, Genética Geral, Histologia, Lab. de Anatomia40

Vegetal, Lab. de Histologia, Neurobiologia e Endocrinologia Comparada, Psicologia da41

Educação e Restauração Ecológica de Ecossistemas, e solicitou ajustes nos de42

Biodiversidade e Cultura, Prae de Ciêncas e Prae Transdisciplinar. Item 7 - apreciação de43

planejamentos de saída de campo. O Colegiado recebeu planejamentos da prof.ª Gislene44

mas acusou a falta de outras UCs que constumam realizá-las, e propôs confirmar se a cota45

anual foi ou seria contingenciada, ficando adiada a deliberação. A prof.ª Liliam se ausentou.46

Item 8 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Poliana Azevedo. Relator: Ricardo47

Sepini. O Colegiado aprovou por unanimidade voto do relator favorável à equivalência de UC48

da Pedagogia para Gestão e Cotidiano Escolar. Item 9 - apreciação sobre marcação de49

banca de TCC, de Paola Medeiros. O Colegiado aprovou por unanimidade banca com os50

profs. Raquel Costa (presidente), Érika Alvarenga e Ricardo Sepini, sendo suplente Priscila51

Monteforte, para defesa em 05/07, às 13h30, no DCNAT. Item 10 - apreciação sobre52

marcação de banca de TCC, de Talita Bueno. O Colegiado aprovou por unanimidade banca53

com os profs. Gilcélio Silva (presidente), Priscila Monteforte e Fernando Azevedo, sendo54

suplente Daniela Vieira, doutoranda do PPBE, para defesa em 27/06, às 14h, no DCNAT.55

Item 11 - designação de comissão para elaboração de normas sobre planos de ensino.56

Após discussão, o Colegiado aprovou por unanimidade a instalação de comissão, composta57

pelos referidos membros, para elaborar uma orientação sobre os planos de ensino quanto a58

critérios de avaliação e outros pontos. Propôs-se consulta à PROEN sobre orientação quanto59

à guarda religiosa por alunos. Item 12 - consulta sobre necessidade de avaliação60

substitutiva em RER. Em reposta ao prof. Paulo e aluna, com base em resolução do61

CONEP, o Colegido deliberou por unanimidade informar que a forma e o cronograma de62

avaliações de UC regular e respectiva RER poderiam ser diferentes se constassem no plano63

de ensino, e que a coincidência entre avaliação de RER e de outra UC regular implica ao64

professor da RER definir horário alternativo. Item 13 - espaço livre. Os presentes65

conversaram sobre o oferecimento de café durante a reunião. Sem mais a tratar, eu,66

Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas,67

lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.68

São João del-Rei, 25 de junho de 2019.69
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