
Ata da Centésima Décima Sétima Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta3

minutos, na sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve4

início a centésima décima sétima reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências5

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

profas. Liliam Ide e Juliana Lyon, e a discente Júlia Guimarães. Os profs. Andrey Castro e7

Gislene Castro justificaram ausência. O presidente colocou a pauta em discussão, e o8

Colegiado aprovou por unanimidade a inclusão dos itens 12 - definição de pesos de avaliação9

para o ENEM; 13 - indicação de docente para comissão de estágio probatório; e 14 - não10

oferecimeno de Estatística Fundamental no 1º/2020. Item 1 - informes. O prof. Ricardo11

informou que: a) a ata da 116ª reunião ordinária, de 29/10, foi aprovada mediante assinatura12

dos membros presentes para documentar a aprovação do PPC da Licenciatura e acompanhar13

o respectivo processo; b) a COBIO foi contatada por Lorenza Soares, que solicitou colação14

extraordinária mas constava como não apta por faltar Biodiversidade e Cultura, em que se15

inscreveu visando manter vínculo até terminar o estágio do bacharelado, solicitando exclusão16

em seguida; a referida aluna graduou-se em Licenciatura no currículo anterior e desconhecia a17

obrigatoriedade da UC; o coordenador considera que, com a migração para o novo PPC, a18

aluna poderia utilizar qualquer UC como equivalente, mas ainda cabia consulta à DICON19

quanto ao prazo de integralização e manutenção de vínculo; c) a PROEN enviou e-mail20

buscando interessados para comissão organizadora da próxima Mostra de Cursos. Item 2 -21

definição sobre calendário de reuniões - 1º/2020. Após análise, o Colegiado aprovou por22

unanimidade reuniões ordinárias para as manhãs de 31/03, 28/04, 26/05 e 30/06, sendo possível23

convocação extraordinária por volta do início do semestre para questões como dispensa de UCs,24

como previsto no calendário da UFSJ. Item 3 - aprovação de planos de ensino - 2º/2019. Após25

análise, o Colegiado aprovou por unanimidade os planos de Evolução e Lab. de Anatomia Vegetal,26

recomendando orientações à professora quanto a possíveis problemas em Genética Geral. Item 427

- apreciação sobre equivalência de UCs, de Iago de Oliveira Peixoto. Relator: prof. Ricardo.28

O Colegiado aprovou por unanimidade voto do relator favorável ao aproveitamento de Manejo e29

Ciência de Animais de Laboratório, do curso de Biotecnologia, como optativa do Bacharelado.30

Item 5 - apreciação sobre norma referente ao aproveitamento de horas de PIBID e31

Residência Pedagógica. Após discussão, o Colegiado aprovou por unanimidade instrução32

normativa cuja redação final será enviada aos membros antes da publicação. Item 6 - apreciação33

sobre norma referente à dispensa de UCs da Licenciatura e do Bacharelado. Após34

discussão que incluiu UCs que não poderiam ser dispensadas, e forma de convocação da banca35

de avaliação, o Colegiado aprovou por unanimidade instrução normativa cuja redação final será36

enviada aos membros antes da publicação. Item 7 - apreciação sobre equivalência de IC para37

estágio do bacharelado, de Letícia Ferreira. Relatora: prof.ª Gislene. O Colegiado aprovou por38

unanimidade o aproveitamento como Estágio Supervisionado do Bacharelado do trabalho “Análise39



da imunoexpressão de proteína relacionada a apoptose no tumor de Ehrlich em camundongos40

tratados com Nasturtium officinale”, apresentado no XXVI Seminário de Iniciação Científica (07 a41

11/10/19), sob supervisão da prof.ª Flávia Carmo, que lhe atribuiu a nota dez. Item 8 - apreciação42

sobre marcação de defesa de TCC, de Paula Mariane Teixeira Lima. O Colegiado aprovou por43

unanimidade banca composta pelos profs. André Rodrigues (presidente), Raquel Pires (DEZOO) e44

Gislene Castro, sendo suplente Patrícia Lima, marcada para 05/12, 16h30, no DCNAT. Item 9 -45

apreciação sobre marcação de defesa de TCC, de Taynara Gomes Texeira. O Colegiado46

indeferiu por unanimidade o referido pedido devido à ausência de suplente para a banca. Item 1047

- apreciação sobre marcação de defesa de TCC, de Carlyza Silva Vasconcelos. O Colegiado48

indeferiu por unanimidade o pedido devido à ausência de assinatura de indicado para a banca;49

Item 11 - apreciação sobre solicitação do discente Kessin Ângelo Guimarães Cabral. O prof.50

Ricardo informou a situação do aluno Kessin, que cursaria Imunologia no primeiro semestre mas,51

devido à mudança no período de oferecimento para o novo PPC, teria a conclusão do curso52

atrasada. Após discussão, o Colegiado deliberou que se buscasse levantar os alunos que53

cursariam UCs alteradas de semestre, e se tivesse alunos interessados e concluintes de curso54

para o próximo ano letivo (2020) a Coordenação dará prosseguimento ao processo institucional55

para oferta da disciplina. Item 12 - definição de pesos de avaliação de provas do ENEM para56

ingresso no curso. O prof. Ricardo repassou memorando da PROEN com os atuais pesos do57

ENEM para o curso, além dos cursos afins para transferência, solicitando que qualquer alteração58

do Colegiado fosse informada com antecedência. Após discussão, o Colegiado aprovou por59

unanimidade alterar os pesos das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias de 3 para 1,60

e Redação de 1 para 3, mantendo os de Ciências da Natureza... em 3, Ciências Humanas... em 1,61

e Matemática... em 3. Item 13 - indicação de docente para Comissão de Estágio Probatório.62

Atendendo à solicitação do DCNAT enviada pela vice-coordenadora, prof.ª Gislene, o Colegiado63

aprovou por unanimidade indicação da prof.ª Juliana Lyon para a Comissão de Estágio Probatório64

do prof. Ricardo Pereira Sepini. Item 14 - apreciação sobre o não oferecimento de Estatística65

Fundamental no 1º/2020. O Colegiado aprovou por unanimidade pedido do prof. Rafael Leite66

para que a UC Estatística Fundamental para Ciências Biológicas não seja oferecida no primeiro67

semestre, por ser uma sequência de Estatistica Básica para Ciências Biológicas, com início68

previsto no segundo semestre, e assim não haveria ainda alunos com pré-requisito para se69

inscreverem. Item 15 - espaço livre. Não houve. Sem mais a tratar, eu, Anderson Macedo70

Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que,71

após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.72

São João del-Rei, 26 de novembro de 2019.73
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