
Ata da Décima Nona Reunião Extraordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Ao primeiro dia de julho de dois mil e dezesseis, às catorze horas, na sala C-3.15 do3

Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a décima nona4

reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. Compareceram,5

sob presidência do prof. André Flávio Rodrigues, os membros do Colegiado: profs.6

Gabriel Viana, Andrey Castro, Patrícia Lima e Juliana Lyon, e o discente Bruno7

Oliveira. O presidente colocou a pauta em discussão, ficando aprovada como segue.8

Item 1 - apreciação de planos de ensino com planejamento de viagem / saída de9

campo. Após análise, considerados os possíveis custos por quilometragem total e tipo10

de transporte e a disponibilidade orçamentária da COBIO, o Colegiado aprovou por11

unanimidade os seguintes planos e viagens: a) Fitossociologia: Serra de São José –12

07/10, 16km; b) Restauração Ecológica de Ecossistemas: Ritápolis – 29/09, 36km; c)13

Análise de Dados em Ecologia: Serra de São José – 01 e 08/09, 30km cada. Tendo14

em vista os custos mais elevados de duas viagens, o Colegiado votou da seguinte15

forma: d) favoráveis ao corte da viagem para Inhotim – 22/08, 400km, pela UC16

Biodiversidade e Cultura – 04 (quatro) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções,17

restando assim INDEFERIDA; e) favoráveis ao corte da viagem conjunta para o18

Parque do Itacolomi - 18 a 21/11, 360km, pelas UCs Análise de Dados em Ecologia,19

Ecologia de Ecossistemas e Comunidades, Lab. de Entomologia, Biologia da20

Conservação e Trabalho de Campo – 02 (dois) votos favoráveis e 04 (quatro)21

contrários, restando assim APROVADA. Ao final, o Colegiado ainda reprovou o plano22

de ensino de Trabalho de Campo, por 04 (quatro) votos contrários à sua aprovação,23

01 (um) favorável e 01 (uma) abstenção, devido à vinculação entre nota de avaliação e24

frequência sem mais esclarecimentos; o Colegiado também deliberou pela reprovação25

do plano de ensino de Biodiversidade e Cultura, por prever atividade avaliativa em26

viagem que ocorreria fora do horário noturno da licenciatura e que, portanto, não27

poderia ser cobrada obrigatoriamente de todos os alunos, podendo resultar em critério28

desigual de avaliação. Encerrada a reunião, eu, Anderson Macedo Rodrigues,29

secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que,30

após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.31

São João del-Rei, 1º de julho de 2016.32
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