
Ata da Vigésima Terceira Reunião Extraordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às oito horas e quinze minutos,3

na sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a4

vigésima terceira reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas.5

Compareceram, sob presidência do prof. Luciano Rivaroli, os membros do Colegiado:6

professoras Gislene Carvalho, Liliam Midori e Flávia Carmo, e o discente Samuel Itxai. O7

presidente colocou a pauta em discussão, sendo aprovada como segue. Item 1 -8

informes. O presidente informou que: a) após eleições, a Reitoria nomeou, através das9

portarias 431 e 432 de 13/06/2017, a prof.ª Célia Paula dos Santos para o NDE até10

12/06/2021, e a prof.ª Flávia Carmo para o Colegiado até 12/06/2019; b) para discutir o11

uso do novo prédio de aulas do CDB, a Reitoria se reuniu com coordenadores de curso,12

em 12/06, sem chegar ainda a uma definição. Item 2 - apreciação sobre proposta de13

realização da Semana Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas (Edital14

002/2017/UFSJ/PROEN). O prof. Luciano explicou as exigências do edital e informou a15

pré-reserva do espaço físico e do anfiteatro junto à DIPRE e ao SETEC para a Semabio,16

cujo tema ainda será definido. A prof.ª Gislene sugeriu que os professores sejam17

avisados do evento durante envio dos planos de ensino, para estimular a liberação dos18

alunos e permitir o planejamento do cronograma de aulas, e que o CA disponibilize as19

listas de frequência para eventual conferência. Samuel informou que estão discutindo o20

formato de cobrança das taxas de inscrição e isenção aos que atendem aos critérios de21

auxílio estudantil. A prof.ª Liliam recomendou que fosse prevista a apresentação de22

trabalhos dos alunos, e o prof. Luciano que houvesse um momento para a comunidade23

externa conhecer o curso. Ao fim das discussões, o Colegiado aprovou por unanimidade24

a realização da VII Semana Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas, no período de25

20 a 24 de novembro de 2017. Item 3 - espaço livre. A prof.ª Liliam perguntou se havia26

previsão das novas normas acadêmicas valerem para o próximo semestre, e o prof.27

Luciano informou que foram enviadas ao CONEP, havendo questionamentos28

principalmente quanto às avaliações. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi29

encerrada às nove horas. Eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria30

do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada31

pelos membros presentes.32

São João del-Rei, 20 de junho de 2017.33

Prof. Luciano Rivaroli ______________________________________________________34

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ____________________________________________35

Prof.ª Liliam Midori ide _____________________________________________________36

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ______________________________________________37

Discente Samuel Itxai Silva Lobo _____________________________________________38
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