
Ata da Vigésima Primeira Reunião Extraordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte dias do mês de Janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta3

minutos, na sala C-3.15 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco,4

teve início a vigésima primeira reunião extraordinária do Colegiado do Curso de5

Ciências Biológicas. Compareceram, sob presidência do prof. Gabriel Viana, os6

membros do Colegiado: profs. Liliam Midori Ide e Juliana Lyon, e o discente Bruno7

Oliveira. Presentes também os alunos Samuel Itxai Silva Lobo, Taina Patrícia de8

Rezende, Luana de Oliveira Torres, Bryan Augusto A. V. de Resende e Marcelo9

Augusto Dias Costa. O presidente colocou a pauta em discussão, ficando aprovada10

como segue. Item 1 - informes. O Professor Gabriel fez um histórico com11

informações sobre os movimentos que ocorreram na instituição desde o dia 24 de12

outubro de 2016, data da primeira paralisação dos docentes e discentes, até as13

resoluções mais recentes do CONEP que definem sobre o calendário de reposição,14

procedimentos a serem adotados sobre as atividades acadêmicas dos cursos de15

graduação da UFSJ ao final dos movimentos grevistas e o calendário de 2017. Os16

discentes presentes à reunião pediram direito a fala, o qual foi atendido, e colocaram17

seus pontos de vista e fizeram outros esclarecimentos sobre seu movimento grevista.18

Item 2 - Definição da data a ser considerada para a reposição das aulas no curso de19

Ciências Biológicas. Após debate entre os membros presentes com escuta das falas20

feitas pelos discentes presentes à reunião, foram colocadas para votação duas datas:21

24/10/2016 e 01/11/2016. Por três votos a um, ficou definida a reposição das aulas a22

partir do dia primeiro de novembro de 2016. Item 3 - Aprovação dos planos de23

reposição de aulas. Foi definido que os planos de reposição seriam avaliados24

exclusivamente quanto a data e horário de reposição e se o mesmo estava proposto25

dentro do período de reposição definido pelas resoluções do CONEP (n° 36 e 37).26

Além disso, o colegiado considerou que de acordo com o artigo 1° da resolução n° 3527

do CONEP, as aulas e atividades realizadas na semana de 18/01/2017 a 20/01/201628

não poderiam acontecer respeitando o movimento dos discentes que ainda estavam29

em greve. Os seguintes planos de reposição foram aprovados: Deuterostômios I,30

Pesquisa em Ensino de Ciências, Didática para Ciências Naturais e Estágio31

Curricular Supervisionado, Evolução, Biologia Molecular, Fisiologia Animal, Evolução32

Molecular, Biologia do Desenvolvimento, Biodiversidade e Cultura - Prae de Ciências,33

Psicologia da Educação, Análise de Dados em Ecologia, Ecologia de Ecossistemas e34

Comunidades, Laboratório de Protostômios I e Laboratório de Parasitologia. Já os35

seguintes baixaram em diligência, necessitando de ajustes com relação a datas e/ou36

horários de oferecimento pelos professores responsáveis: Protostômios I, Biologia da37

Conservação, Entomologia e Laboratório de Entomologia, Histologia e Laboratório de38



Histologia, Física para Ciências Biológicas, Bioquímica, Restauração Ecológica de39

Ecossistemas, Fitossociologia, Genética Geral, Comportamento Animal e Ecologia de40

Populações. Encerrada a reunião eu, Juliana Pereira Lyon, membro do Colegiado do41

Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e42

assinada pelos membros presentes.43

São João del-Rei, 20 de janeiro de 2017.44

Prof. Gabriel Menezes Viana _____________________________________________45

Prof.ª Juliana Pereira Lyon ______________________________________________46

Prof.ª Liliam Midori ide __________________________________________________47

Bruno Venancio de Oliveira _____________________________________________48
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