
Ata da Centésima Décima Sexta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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 sexta reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas.5

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

Liliam Ide, Gislene Castro, e a discente Júlia Guimarães. Os profs. Andrey Castro e Juliana7

Lyon justificaram ausência. O presidente colocou a pauta em discussão, e o Colegiado8

aprovou por unanimidade a retirada dos itens 4 – equivalências de UC de Iago Peixoto, e 7 –9

marcação de defesa de Carlyza Vasconcelos, e a inclusão do item 4 – UC extemporânea10

Bioestatística em R no 1º/2020. Item 1 – informes. O presidente informou que: a) a Semabio11

ocorrerá na próxima semana e alguns professores marcaram atividades avaliativas. A COBIO12

reenviará e-mail sugerindo flexibilização dos professores e estímulo à participação dos alunos;13

b) após análise da norma de liberação de pré-requisitos, discutida nas últimas reuniões, o prof.14

Ricardo sugeriu mantê-la como está e trazer os casos não contemplados/omissos ao15

Colegiado; c) o prof. Ricardo pretende apresentar na próxima reunião uma proposta de norma16

para dispensa de UCs, levando em consideração discussões anteriores do Colegiado,17

exemplos de outros cursos e orientações da PROEN. Item 2 - aprovação da ata da 115ª18

reunião ordinária, realizada em 24 de setembro de 2019. O Colegiado aprovou a referida19

ata por unanimidade. Item 3 - apreciação de planos de ensino - 2º/2019. Após análise, o20

Colegiado solicitou adequações quanto às avaliações substitutivas propostas nos planos da21

professora substituta Rosiane Santos. Item 4 – apreciação sobre oferecimento de UC22

extemporânea Bioestatística em R no 1º/2020. Após análise de sua ementa e da UC23

Estatística para Ciências Biológicas, o Colegiado considerou que possuíam similaridade para24

serem consideras equivalentes segundo as normas atuais, e por isso indeferiram por25

unanimidade a referida a proposta. Item 5 - apreciação sobre proposta de estágio do26

Bacharelado, de Tainara Ladeira Goulart. Relator: prof.ª Gislene. O Colegiado aprovou27

por unanimidade voto da relatora favorável à proposta. Item 6 - apreciação sobre marcação28

de defesa de TCC, de Gustavo Frare Ribeiro Vale. O Colegiado aprovou por unanimidade a29

referida solicitação. Item 7 - aprovação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de30

Licenciatura – 2020. O prof. Ricardo apresentou o projeto pedagógico elaborado no decorrer31

das reuniões do NDE nos últimos semestres, e o Colegiado aprovou por unanimidade o32

referido PPC. Item 8 - espaço livre. O prof. Ricardo compartilhou questões que surgiram33

referentes a segunda chamada de avaliação mas que não estão inteiramente contempladas34

pela norma, e recebeu sugestões dos demais membros. A prof.ª Gislene comentou que,35

conforme acordo prévio, a UC Biologia dos Vegetais será assumida e finalizada por um novo36

professor da área, e que buscaria a melhor forma de encaminhar o conteúdo e as avaliações37

restantes. A discente Júlia leu duas manifestações de alunos do curso desaprovando as38



atitudes de um professor, sendo a primeira quanto a não orientação e não envio de um39

projeto de iniciação científica, e o segundo quanto a não realização de procedimentos40

referentes a uma bolsa de estágio. O Colegiado recomendou que os alunos reunissem e-41

mails ou outras documentações que possuíssem e esclarecessem melhor alguns aspectos42

para que posteriores orientações ou intermediações possam ser feitas. Sem mais a tratar, eu,43

Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas,44

lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.45

São João del-Rei, 29 de outubro de 2019.46

Prof. Ricardo Pereira Sepini ___________________________________________________47

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ______________________________________________48

Prof.ª Liliam Midori Ide _______________________________________________________49

Discente Júlia Camargo Guimarães _____________________________________________50
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