
Ata da décima oitava reunião extraordinária do 1 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas 2 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala de C-3 

3.15 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a décima 4 

oitava reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. 5 

Compareceram, sob a presidência do prof. André Flávio Soares Ferreira Rodrigues, os 6 

seguintes membros do Colegiado: os professores Gabriel Menezes Viana, Patrícia Maria 7 

d’Almeida Lima, Andrey Leonardo Fagundes de Castro e Juliana Pereira Lyon, e o 8 

representante discente Bruno Venâncio de Oliveira. O presidente colocou a pauta da 9 

reunião em discussão, sendo após deliberação incluídos os itens 3 e 4, ficando então 10 

aprovada como segue. Item 1 – apreciação sobre requerimento n. 12714/2015, de 11 

Rosiane de Paula Santos, referente à migração do currículo 120/2015 para o 12 

currículo 120/2007. O Colegiado aprovou o referido pedido por 04 (quatro) votos 13 

favoráveis e 02 (dois) votos contrários, cabendo solicitação de parecer da DICON. O prof. 14 

André Flávio solicitou que se registrasse em ata seu voto contrário ao pedido da aluna. A 15 

prof.ª Patrícia Lima e o prof. Andrey Castro declararam voto favorável no sentido de que 16 

possíveis implicações da migração são de responsabilidade da aluna. Item 2 – 17 

apreciação sobre requerimento n. 12693/2015, de Rosiane de Paula Santos, 18 

referente a recurso contra indeferimento da equivalência entre Física Aplicada a 19 

Biossistemas I e Física para Ciências Biológicas. O Colegiado indeferiu o referido 20 

pedido por unanimidade. Item 3 - apreciação sobre prorrogação de prazo de 21 

integralização de André Luiz Oliveira. O Colegiado aprovou por unanimidade a referida 22 

prorrogação de prazo, que havia se encerrado em 2º/2014, uma vez que é computado 23 

tempo desde o ingresso de origem do aluno proveniente de transferência, o que não foi 24 

constatado pela DICON até o processamento para colação de grau, sendo que nesse 25 

período foram cursadas unidades curriculares com aproveitamento. Item 4 – informes. O 26 

presidente informou que: a) foram enviados aos professores orientações quanto ao envio 27 

dos planos de ensino e da demanda de quilometragem, para apreciação pelo Colegiado; 28 

b) na semana de retorno às aulas, de 15 a 17 de fevereiro, segunda a quarta-feira, a 29 

COBIO receberá pedidos referentes à Terceira Etapa de Inscrições Periódicas, para 30 

ajuste de vagas e nas matrículas dos alunos, devendo fechar o atendimento para seu 31 

processamento na quinta e sexta-feira subsequentes, com o objetivo de que a segunda 32 

semana letiva inicie em plena regularidade. c) também de 15 a 17 de fevereiro estarão 33 

abertas as inscrições de alunos para monitoria e assistência didática, sendo que os 34 

professores têm o mesmo período para agendarem as bancas que, nos dias 18 e 19, 35 

avaliarão os candidatos. Tendo sido encerrada a reunião eu, Anderson Macedo 36 

Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei a 37 

presente ata que, após ser lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes. 38 



São João del-Rei, 05 de fevereiro de 2016. 39 
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