
Ata da Vigésima Quinta Reunião Extraordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala3

C-3.15 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a4

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

Compareceram, sob presidência da prof.ª Gislene Castro, os membros do Colegiado:6

profas. Liliam Ide e Flávia Carmo, e o discente Samuel Lobo. A presidente colocou a7

pauta em discussão, sendo aprovada como segue. Item 1 - informes. A presidente8

informou que: a) os orçamentos anuais da COBIO para consumo e transporte são,9

respectivamente, de R$5.632,08 e R$8.074,59; b) a professora de Libras, Simone10

Peixoto, afastou-se por sessenta e cinco dias, e o DELAC pode chamar substituto até a11

terceira semana de março; a COBIO solicitou plano de reposição; c) a COBIO recebeu12

relatórios de regularidade do ENADE 2017, com a relação dos alunos participantes e13

dispensados; d) estudantes de Ciências Biológicas poderão concorrer a bolsa de estágio14

remunerado na Flona, de R$450,00 mais vale-transporte, oferecida pelo ICMBIO e15

Prefeitura de Tiradentes para viveiro florestal, sendo a seleção até 06/03. Item 2 -16

apreciação de solicitações de monitoria: 1º/2018 (Edital 001/2018/UFSJ/PROEN). O17

Colegiado manteve os critérios dos semestres anteriores e classificou os pedidos na18

seguinte ordem: Lab. de Biologia Geral, Lab. de Anatomia Humana, Lab. de Química, Lab.19

de Biologia Celular, Lab. de Microbiologia, Matemática para Ciências Biológicas,20

Fisiologia Geral e Humana, Biologia dos Protistas e laboratório, Microbiologia, Biologia21

Celular, Fisiologia Vegetal, Imunologia, Métodos de Estudos Florísticos e Cultura de22

Tecidos Vegetais. Item 3 - apreciação de prorrogação de prazo de integralização, de23

Amanda Cristina Silva. O Colegiado aprovou por unanimidade a prorrogação solicitada.24

Item 4 - apreciação de aprovação ad referendum n. 02-2017-2: marcação de defesa25

de trabalho de conclusão do bacharelado, de Amanda Cristina Silva. O Colegiado26

referendou por unanimidade a marcação de defesa para 28/02, às 15h, com banca27

composta pelos profs. André Rodrigues (presidente), Juliana Lyon e Raquel Moreira28

(DEZOO), sendo suplente Patrícia Lima. Item 5 - apreciação de aprovação ad29

referendum n. 03-2017-2: equivalência de iniciação científica para estágio do30

bacharelado, de Jéssica Fernanda Machado. O Colegiado referendou por unanimidade31

a equivalência do trabalho “Histogênese cardíaca de rã-touro (Lithobates catesbeianus)32

em água pluvial coletada em parcelas de cambissolo após aplicação do glisofato-roundup33

original”, apresentado no XXI SIC (06 a 10/10/14) e orientado pelo prof. Luciano Rivaroli,34

que lhe atribuiu nota dez. Item 6 - aprovação da ata da 24ª Reunião Extraordinária,35

realizada em 15 de dezembro de 2017. O Colegiado aprovou a ata por unanimidade.36

Item 7 - aprovação da ata da 97ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de dezembro de37

2017. O Colegiado aprovou a ata por unanimidade. Item 8 - apreciação de prorrogação38



de prazo de integralização, de Suéllen Márcia Gomes. O Colegiado baixou o pedido39

em diligência, para correção no planejamento do nome da UC de Matemática e inclusão40

de UCs faltantes, se não houver pedido da aluna na terceira etapa de inscrições. Item 9 -41

reapreciação de prorrogação de prazo de integralização, de Aline Augusta Silveira.42

O Colegiado aprovou por unanimidade a prorrogação por um semestre. Item 10 -43

apreciação de prorrogação de prazo de integralização, de Jonathan Lúcio Vieira. O44

Colegiado aprovou por unanimidade a prorrogação por um semestre. Item 11 -45

apreciação de planos de ensino: 1º/2018. O Colegiado aprovou por unanimidade os46

planos de Biogeografia, Biologia Celular, Biologia dos Protistas, Conservação dos47

Recursos Naturais, Cultura de Tecidos Vegetais, Ecologia Geral, Estrutura do Ensino no48

Brasil, Fisiologia Geral e Humana, Fisiologia Vegetal, Gestão Ambiental, Imunologia, Lab.49

de Anatomia Humana, Lab. de Biologia Celular, Lab. de Microbiologia, Lab. de Química,50

Matemática para Ciências Biológicas, Metodologia Científica, Métodos de Estudos51

Faunísticos, Métodos de Estudos Florísticos, Microbiologia e Modelagem Ecológica.52

Foram solicitados ajustes em Anatomia Humana, Formação do Profissional Biólogo, Lab.53

de Biologia dos Protistas, Organografia e Taxonomia Vegetal e respectivo laboratório, e54

Paleontologia. Item 12 - apreciação sobre realização da semana acadêmica (Edital55

002/2018/UFSJ/PROEN). O Colegiado aprovou por unanimidade a realização da VIII56

Semabio, de 1º a 06/09/18. Item 13 - apreciação de pedido do CABIO sobre57

distribuição de salas no DCNAT. O discente Samuel relatou a atuação do CA junto à58

administração central para obtenção de um espaço para suas atividades, e solicitou ao59

Colegiado o endosso de que não dispõem de espaço apropriado; o Colegiado sugeriu a60

elaboração de um documento para análise na próxima reunião. Item 14 - apreciação61

sobre definição de data para reunião de trabalho do Colegiado, requerida pelo62

CABIO. O discente Samuel apresentou demanda por nova reunião de trabalho para63

discussão sobre um segundo representante discente e questões como flexibilização de64

pré-requisitos; o Colegiado deliberou por definir a respectiva data quando da aprovação65

do calendário de reuniões. Item 15 - apreciação de estágio de docência em Química66

Orgânica para Ciências Biológicas, de Samuel Luiz Silva (PPGMQ-MG/UFSJ). O67

Colegiado decidiu aguardar o plano de ensino da disciplina para analisar a proposta do68

estagiário. Item 16 - espaço livre. Não houve. Eu, Anderson Macedo Rodrigues,69

secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após70

lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.71

São João del-Rei, 22 de fevereiro de 2018.72

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ____________________________________________73
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