
Ata da Vigésima Sexta Reunião Extraordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

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

A-2.15 do bloco A do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a4

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

Compareceram, sob presidência do prof. Ricardo Sepini, os membros do Colegiado: profs.6

Liliam Ide, Juliana Lyon e Andrey Castro. A prof.ª Gislene justificou ausência por estar em7

férias e a discente Júlia informou que também não poderia comparecer. O presidente colocou8

a pauta em discussão, e o Colegiado aprovou por unanimidade a retirada do item 15 – pedido9

de não migração curricular de Paulo Alfredo Bastos, devido à ausência de resposta do aluno, e10

a alteração do item 16, constando como aprovação ad referendum de equivalência de UC, de11

Sofia Matos; renumerados os demais itens, a pauta ficou como segue. Item 1 - informes. O12

prof. Ricardo informou que: a) os coordenadores foram informados pela PROEN da proposta13

de alteração do percentual de atividades não presenciais permitidas nos cursos superiores14

presenciais, para até 40%; b) também foram informados que a proposta de inclusão da15

extensão dentro dos currículos da UFSJ já está com o relator para análise; c) a última16

resolução n. 027, de 16/12/19, do CONEP, reduziu o tempo máximo de prorrogação do prazo17

de integralização do curso de 50% para 34%. Item 2 - aprovação da ata da 118ª reunião18

ordinária, realizada em 10 de dezembro de 2019. O Colegiado aprovou a referida ata por19

unanimidade. Item 3 - apreciação sobre aprovação ad referendum n. 09/201920

(equivalências de UCs do curso de Pedagogia). O Colegiado referendou por unanimidade21

a equivalência da UC Desenvolvimento e Aprendizagem e da UC Cotidiano Escolar do curso22

de Pedagogia para, respectivamente, a UC Psicologia da Educação e a UC Gestão e23

Cotidiano Escolar do curso de Ciências Biológicas. Item 4 - apreciação sobre aprovação ad24

referendum n. 01/2020 (equivalência de UC do curso de Administração). O Colegiado25

referendou por unanimidade a equivalência entre as UCs Matemática, do curso de26

Administração, e Matemática para Ciências Biológicas. Item 5 - apreciação sobre27

aprovação ad referendum n. 02/2020 (equivalência de UC do curso de Administração).28

O Colegiado referendou por unanimidade a equivalência entre as UCs Estatística, do curso29

de Administração, e Estatística para Ciências Biológicas. Item 6 - apreciação sobre30

aprovação ad referendum n. 03/2020 (aproveitamento de UC do curso de Ciências31

Econômicas). O Colegiado referendou por unanimidade o aproveitamento como eletiva da32

UC Formação Econômica do Brasil, do curso de Ciências Econômicas. Item 7 - apreciação33

sobre aprovação ad referendum n. 04/2020 (iniciação científica como estágio do34

bacharelado). O Colegiado referendou por unanimidade o aproveitamento, como estágio do35

bacharelado, de trabalho de iniciação científica apresentado pelo aluno Iago de Oliveira36

Peixoto, sob orientação da prof.ª Érika Alvarenga, que lhe atribuiu a nota 10 (dez). Item 8 -37

apreciação sobre aprovação ad referendum n. 05/2020 (equivalência automática de38



Gestão e Cotidiano Escolar). O Colegiado referendou por unanimidade o cadastro de39

equivalência automática entre Prae Transdisciplinar e Gestão e Cotidiano Escolar. Item 9 -40

apreciação sobre aprovação ad referendum n. 06/2020 (aproveitamento de UCs do41

curso de Biotecnologia). O Colegiado referendou por unanimidade o aproveitamento como42

optativas das UCs Técnicas de Biologia Molecular e Laboratório de Bioestatística, do curso de43

Biotecnologia. Item 10 - apreciação sobre aprovação ad referendum n. 07/2020 (nomes44

de docentes para o PIBID e Residência Pedagógica). O Colegiado referendou por45

unanimidade a indicação do prof. Ricardo Sepini como coordenador de área do46

PIBID/Biologia, e do prof. Gabriel Viana como Docente Orientador do Programa Residência47

Pedagógica. Item 11 - apreciação sobre equivalência de UC, requerida por Thiago48

Ferreira Sousa e outros. Após análise e discussão, o Colegiado aprovou por unanimidade a49

equivalência entre as UCs Cálculo para Administração e Matemática para Ciências Biológicas.50

Item 12 - apreciação sobre Parecer n. 059/2019/CONEP (aprovação do PPC da51

Licenciatura). O prof. Ricardo fez a leitura do parecer em que foram indicados pelo relator52

alguns pontos a serem sanados no PPC, como carga horária faltante em certas áreas e maior53

flexibilidade. Em discussão, a prof.ª Liliam sugeriu responder que do ponto de vista da54

flexibilidade o curso possui várias equivalências de disciplinas com outros cursos, e que a55

necessidade de pré-requisitos passou por consulta aos demais professores; além disso UCs56

como Geologia e Paleontologia requerem profissionais de outras áreas, e que o PPC da57

Licenciatura está norteado pelo Conselho Nacional de Educação. O prof. Andrey sugeriu58

atenção para que a futura reformulação do bacharelado dê condições para o registro59

profissional dos alunos; também se sugeriu rever a obrigatoriedade de algumas UCs60

relacionadas às ciências morfofuncionais e seu oferecimento com optativas. Ao fim das61

discussões, se propôs uma reunião do NDE com convite estendido a outros professores.62

Item 13 - apreciação sobre inclusão de UCs no CONTAC para transição curricular. O63

Colegiado aprovou por unanimidade a solicitação da COBIO à DICON de inclusão, dentro do64

currículo 2015, no sistema Contac, das UCs Educação Ambiental, Matemática Básica para65

Ciências Biológicas, e especificamente quanto à Licenciatura, das UCs Análise Crítica da66

Prática Pedagógica I e II, e Educação e Diversidade, uma vez que o cadastramento do PPC67

2020 ainda não foi realizado e tal medida era necessária para viabilizar inscrições. Item 14 -68

apreciação sobre equivalência de Educação Ambiental para optativas do Bacharelado e69

Licenciatura (Biologia da Conservação, Conservação dos Recursos Naturais ou outra).70

O prof. Ricardo apresentou questionamento de aluno sobre a possibilidade de aprovação de71

equivalência da nova UC Educação Ambiental para alguma UC optativa do Bacharelado ou72

outra da Licenciatura, mas o Colegiado se manifestou unanimemente contrário ao pedido.73

Item 15 - apreciação sobre aprovação ad referendum n. 08/2020 (equivalência de UC, de74

Sofia Gonçalves Matos). O Colegiado referendou por unanimidade a equivalência entre as75

UCs Cálculo I, da Faculdade Única de Ipatinga, e Matemática para Ciências Biológicas. Item76



16 - apreciação sobre alteração do horário de aulas, solicitada por Tamíris Sousa. O77

prof. Ricardo apresentou solicitação de uma aluna referente a alteração de horários de aula,78

com a justificativa de retenção de muitos alunos de uma turma em determinada disciplina,79

mas o Colegiado se manifestou unanimemente contrário ao pedido. Item 17 - apreciação80

sobre solicitação de Ana Carolline Oliveira Martim. O prof. Ricardo apresentou consulta81

de aluna sobre a possibilidade de cursar uma UC em outra instituição, devido a mudança82

familiar de domicílio. O Colegiado decidiu unanimemente por manifestar que somente poderá83

analisar equivalências entre UCs conforme previsto nas resoluções. Item 18 - apreciação84

sobre solicitações de monitoria – 1º/2020. Para atender ao Edital da Proen referente a85

bolsas de monitoria para o primeiro semestre letivo, o Colegiado aprovou por unanimidade86

manter os critérios de classificação dos semestres anteriores, e enviar as solicitações na87

seguinte ordem: Laboratório de Anatomia Humana, Laboratório de Biologia Geral, Laboratório88

de Microbiologia, Laboratório de Protostômios II, Ecologia Geral, Deuterostômios II, Fisiologia89

Geral e Humana, Biofísica, Matemática Básica para Ciências Biológicas, Biologia dos90

Protistas, Biologia Celular, Microbiologia, Análise Crítica da Prática Pedagógica I, Análise91

Crítica da Prática Pedagógica III, Gestão Ambiental, Métodos de Estudos Florísticos,92

Patologia, Pesquisa em Ensino de Ciências, Ictiologia, e Metodologia de Ensino de Ciências e93

Biologia. Item 19 – espaço livre. Não houve. Sem mais a tratar, eu, Anderson Macedo94

Rodrigues, técnico-administrativo lotado na Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas,95

lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.96

São João del-Rei, 18 de fevereiro de 2020.97
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