
Ata da Centésima Décima Quarta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

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

sala A-2.05 do Departamento de Ciências Naturais (LEBIO), Campus Dom Bosco, teve início a4

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

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

Gislene Castro, Liliam Ide e Juliana Lyon, e a discente Júlia Guimarães. O prof. Andrey7

justificou ausência por estar trabalhando em concurso para docente. Também presente o8

discente Gustavo Vale. O presidente colocou a pauta em discussão, e o Colegiado aprovou9

por unanimidade a exclusão dos itens 14 e 15, sobre normas de dispensa de UCs e de10

revinculação; a inclusão dos item 13 e 14, sobre proposta de estágio de Gustavo Vale e11

pedidos liberação de pré-requisito, e a alteração do item 8, sobre aprovação ad referendum da12

proposta de estágio de Lorenza McCane; assim a pauta ficou como segue. Item 1 - informes.13

O presidente informou que: a) a PROEN enviou parecer jurídico sobre a não obrigatoriedade14

de registro profissional para os docentes, em resposta à consulta da COBIO, e o Colegiado15

solicitou envio se possível do processo n. 23122.012577/2019-00 escaneado aos professores;16

b) a PROEN enviou a Ordem de Serviço n. 001/2019 sobre alunos em guarda religiosa para17

divulgação aos professores; c) prosseguem os trabalhos para reformulação dos PPCs; d)18

nesta terça, Dia do Biólogo, está marcado à noite um evento comemorativo organizado pelo19

Centro Acadêmico e vice-coordenação. Item 2 - aprovação da ata da 113ª reunião20

ordinária, realizada em 25 de junho de 2019. O Colegiado aprovou a ata por unanimidade.21

Item 3 - apreciação sobre aprovação ad referendum n. 05/2019 (equivalência de UC22

requerida por Matheus Gurgel). O Colegiado referendou por unanimidade a equivalência de23

Biologia Celular, da Engenharia de Bioprocessos, para Biologia Celular do curso de Ciências24

Biológicas. Item 4 - apreciação sobre aprovação ad referendum n. 06/2019 (solicitações25

de monitoria - 2º/2019). O Colegiado referendou por unanimidade a classificação dos26

pedidos de monitoria conforme critérios dos semestres anteriores. Item 5 - apreciação de27

planos de ensino - 2º/2019. O Colegiado aprovou por unanimidade os planos, faltando28

apenas o de Evolução, não apresentado, e ajustes nos de Biodiversidade e Cultura, Prae de29

Ciências e Prae Transdisciplinar. Item 6 - apreciação de planejamentos de saída de30

campo - 2º/2019. O Colegiado aprovou por unanimidade as atividades propostas em Biologia31

da Conservação, Trabalho de Campo, Fitossociologia, Restauração Ecológica de32

Ecossistemas e Prae de Ciências. Item 7 - apreciação sobre transferência de orientação33

de estágio do bacharelado de Taynara Teixeira. Relator: prof. Ricardo. O Colegiado34

aprovou por unanimidade a inclusão da prof.ª Érika Costa de Alvarenga como orientadora do35

estágio em lugar do prof. Luciano Rivaroli, afastado para pós-doutorado. Item 8 - apreciação36

sobre aprovação ad referendum n. 07/2019 (proposta de estágio do bacharelado, de37

Lorenza McCane). O Colegiado referendou a proposta de estágio, acompanhada de38



formulário e justificativa para marcação de defesa antecipada; o trabalho “Comparação de39

modelos não-lineares clássicos para descrever a curva de crescimento de camundongos40

outbred Swiss” terá banca composta pelos orientadores, profs. Ana Paula Madureira e Paulo41

Henrique Almeida Campos-Júnior, além do prof. Ivan Carlos dos Santos, em 21/10/19, às 09h,42

no DCNAT. Item 9 - apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado, de Juliana43

Resende Reis. Relatora: profa. Juliana. O Colegiado aprovou por unanimidade a proposta44

de estágio, sob orientação da prof.ª Gislene Castro. Item 10 - apreciação sobre proposta de45

estágio do bacharelado, deTalles de Sá Andrade Alvarenga. Relatora: profa. Gislene. O46

Colegiado aprovou por unanimidade a proposta de estágio, sob orientação da prof.ª Liliam Ide.47

Item 11 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Alysson Guimarães e Guilherme48

Silva. Relatora: profa. Juliana. Após voto da relatora, o Colegiado aprovou por unanimidade49

o aproveitamento como optativa da UC Neurociência e Transtornos Mentais, do curso de50

Biotecnologia. Item 12 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Ana Amélia Maia Silva.51

Relatora: profa. Gislene. Após voto da relatora, o Colegiado aprovou por unanimidade o52

aproveitamento como optativas das UCs Meditação Educativa (curso de Enfermagem,53

Campus Centro-Oeste - CCO), Fundamentos em Biologia Molecular, Animais de Laboratório:54

Manejo Ético e Áreas de Fronteira: Seminários em Bioquímica e Biologia Molecular (Pós-55

Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, CCO). Item 13 - apreciação sobre56

equivalência de UCs, de Thaís Rodrigues Friedenberg de Lemos. Relatora: profa. Liliam.57

Após voto da relatora, o Colegiado aprovou por unanimidade equivalências de UCs da58

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar para Lab. de Histologia, Física para Ciências59

Biológicas, Lab. de Microbiologia, Deuterostômios II, Psicologia da Educação, Biofísica,60

Metodologia para o Ensino de Ciências e Biologia, Lab. de Biologia dos Protistas, Fisiologia61

Vegetal, Anatomia Vegetal e Lab. de Anatomia Vegetal; foram negadas Histologia,62

Microbiologia, Introdução à Libras, Didática para as Ciências Naturais e Biologia dos Protistas.63

Item 14 - Apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado, de Gustavo Frare64

Ribeiro Vale. O Colegiado aprovou por unanimidade a proposta de estágio, sob orientação65

da prof.ª Gislene Castro. Item 15 - apreciação sobre liberação de pré-requisitos para66

pedidos da terceira etapa de inscrições periódicas. O prof. Ricardo apresentou a67

demanda de alunos que não estavam em extrapolação ou no último ano do prazo, como68

previsto na instrução normativa n. 11, mas alegavam necessidade de liberação de pré-69

requisitos para concluir o curso ou não ficar inscrito em poucas UCs. Após análise e70

discussão, o Colegiado aprovou por unanimidade a inscrição de três alunos que possuíam71

alta carga horária cumprida, e se sugeriu uma revisão da referida norma. Item 16 - espaço72

livre. Não houve. Sem mais a tratar, eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da73

Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e74

assinada pelos membros presentes.75

São João del-Rei, 03 de setembro de 2019.76
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