
Ata da Septuagésima Sétima Reunião Ordinária do 1 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas 2 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala 3 

de C-3.15 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a 4 

septuagésima sétima reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. 5 

Compareceram, sob a presidência do prof. André Flávio Soares Ferreira Rodrigues, os 6 

seguintes membros do Colegiado: os professores Gabriel Menezes Viana, Patrícia Maria 7 

d’Almeida Lima, Andrey Leonardo Fagundes de Castro e Juliana Pereira Lyon, e o 8 

representante discente Bruno Venâncio de Oliveira. Também presentes os discentes Kaio 9 

César Mendes, Mariana Caroline Ferreira Borges e Priscila Matilde Milagres Ferrão. O 10 

presidente colocou a pauta da reunião em discussão, sendo após deliberação retirado o 11 

espaço livre e incluídos os itens 12, 13 e 14, ficando então aprovada como segue. Item 1 12 

– informes. O presidente informou que: a) foram publicados no Diário Oficial da União, 13 

em 24/12/15, a renovação do reconhecimento dos cursos de licenciatura e bacharelado 14 

em Ciências Biológicas, e antes, em 18/12/15, o Conceito ENADE 2014 e o Conceito 15 

Preliminar de Curso (CPC-2014) – respectivamente notas 5 e 4 para a licenciatura e 4 e 5 16 

para o bacharelado –, e ainda o Índice Geral de Cursos (ICG-2014) – nota 4 para  a 17 

UFSJ; b) as inscrições de terceira etapa foram concluídas, sendo seu processamento 18 

realizado com a maior celeridade possível para o melhor andamento do curso, restando 19 

prazo até 04/03 para quaisquer ajustes necessários; c) foi realizado o processo seletivo 20 

de assistentes didáticos e monitores, havendo até o momento uma bolsa remanescente, 21 

ao que o prof. Andrey Castro solicitou que se verificasse o resultado da PROEN para 22 

abertura de um novo processo para preenchimento da vaga, o que foi anuído pelo 23 

coordenador; d) atualizando informação do CRBIO, o prazo para registro profissional de 24 

egressos de 2015 com 2.400 horas de componentes curriculares de Ciências Biológicas 25 

foi prorrogado até 31/07/16, devido a movimentos grevistas em instituições de ensino 26 

superior, sendo que a partir da referida data serão exigidas 3.200 horas cursadas; e) 27 

atendendo à deliberação do Colegiado em sua última reunião, no mesmo dia foi solicitado 28 

parecer da DICON sobre a migração de Rosiane P. Santos para o currículo de ingresso 29 

(2007), sem resposta até o momento, sendo apenas confirmado que a matéria estava em 30 

estudo. Item 2 – aprovação da ata da 76ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de 31 

dezembro de 2015. O Colegiado aprovou a referida ata por unanimidade. Item 3 – 32 

aprovação da ata da 18ª Reunião Extraordinária, realizada em 05 de janeiro de 2016. 33 

O Colegiado aprovou a referida ata por unanimidade. Item 4 – apreciação sobre 34 

prorrogação do prazo de integralização do curso, de Kaio Cesar Mendes. Após 35 

análise do rendimento e das condições de conclusão do curso, o Colegiado indeferiu o 36 

pedido por 04 (quatro) votos contrários à prorrogação e 02 (dois) votos favoráveis, tendo 37 

o prof. Andrey solicitado que se registrasse que seu voto era favorável, porém requeria 38 



do aluno dedicação com resultados em seus rendimentos. Item 5 – apreciação sobre 39 

prorrogação do prazo de integralização do curso, de Marco Antônio Silva. Após 40 

análise, sendo a prorrogação do prazo condição para sua colação de grau já marcada, o 41 

Colegiado aprovou o referido pedido por unanimidade. Item 6 – apreciação sobre 42 

prorrogação do prazo de integralização do curso, de Júlio Vilela Rabelo. Após 43 

análise e discussão, o Colegiado indeferiu o pedido por unanimidade, definindo que 44 

assume como válidos para manutenção de vínculo os mesmos princípios da 45 

revinculação. Item 7 – apreciação sobre prorrogação do prazo de integralização do 46 

curso, de Déborah Gontijo de Castro. Após análise do rendimento da aluna e de suas 47 

condições de conclusão do curso, o Colegiado aprovou por unanimidade sua prorrogação 48 

de prazo por mais 01 (um) semestre. Item 8 – apreciação sobre prorrogação do prazo 49 

de integralização do curso, de Mariana Caroline Ferreira Borges. Após análise do 50 

rendimento da aluna e de suas condições de conclusão do curso, o Colegiado aprovou 51 

por unanimidade sua prorrogação de prazo por 01 (um) semestre. Item 9 – apreciação 52 

de proposta de estágio supervisionado do Bacharelado, de Júlio Rabelo – Relatora: 53 

prof.ª Juliana Lyon. Considerando o que foi deliberado no item 6, o Colegiado julgou 54 

improcedente a presente proposta.  Item 10 – análise de planos de ensino – 1º/2016. 55 

Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade os planos das UCs Anatomia 56 

Humana, Biofísica, Biogeografia, Biologia Celular, Biologia dos Protistas, Ecologia Geral, 57 

Estrutura do Ensino no Brasil, Fisiologia Geral e Humana, Fisiologia Vegetal, Introdução à 58 

Língua Brasileira de Sinais, Lab. de Biologia Celular, Lab. de Biologia dos Protistas, Lab. 59 

de Microbiologia, Lab. de Protostômios II, Lab. de Química, Metodologia Científica, 60 

Microbiologia, Modelagem Ecológica, Patologia, Protostômios II e Química Orgânica para 61 

Ciências Biológicas; o Colegiado também deliberou por unanimidade pela baixa em 62 

diligência para adequações dos planos de Lab. de Anatomia Humana, de Delineamento e 63 

Análise de Experimentos e de Cultura de Tecidos Vegetais, sendo este em decorrência 64 

de previsão de viagem cujo planejamento não foi apresentado, considerando ainda que o 65 

prazo para os professores encaminharem tais pedidos era até a presente reunião. Os 66 

demais planos de ensino com planejamentos anexos de saídas de campo foram 67 

analisados em seguida. Item 11 – análise de planejamentos de quilometragem – 68 

1º/2016. Uma vez que ainda não havia uma definição da reitoria quanto ao orçamento e 69 

cota de quilometragem para o presente ano, foram considerados na análise das viagens 70 

propostas os custos estimados com base em valores de 2015, e o peso da carga horária 71 

prática em dada disciplina. Tendo a prof.ª Juliana Lyon se retirado da reunião antes do 72 

término das discussões, o Colegiado aprovou por 04 (quatro) votos favoráveis e 01 (uma) 73 

abstenção os seguintes planejamentos: Deuterostômios II: ônibus ou micro-ônibus para 74 

Cachoeira do Bom Despacho, Santa Cruz de Minas, em 31/03 (18km), e para a Floresta 75 

Nacional (Flona) de Ritápolis, em 12/05 (40km); Ictiologia: van para o Campus Alto 76 



Paraopeba (CAP) em 14/04 (240km), e para estação de psicultura em Itutinga, em 15/04 77 

(140km); Gestão Ambiental e Métodos de Estudos Florísticos: micro-ônibus para o 78 

Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, Lavras, em 02/04 (200km); Fitossociologia: van 79 

para o Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, Lavras, em 10/05 (200km); Trabalho de 80 

Campo em Protostômios II: micro-ônibus para trilha do mangue, na Serra de São José, 81 

Tiradentes, em 16/04 (30km), e para o Parque Estadual do Itacolomi, Ouro 82 

Preto/Mariana, em 23/04 (340km); Métodos de Estudos Faunísticos: van para a trilha do 83 

mangue, na Serra de São José, em 16/03 (30km), e para Flona de Ritápolis em 23/03, 84 

30/03, 31/03 e 06/04 (25km cada). O Colegiado também indeferiu viagem para o Parque 85 

Estadual do Rio Doce (500km), de 10 a 13/06, por 03 (três) votos contrários, 01 (uma) 86 

abstenção e 01 (um) voto a favor, sendo este do prof. Andrey que solicitou que se 87 

registrasse que a falta de clareza sobre a política orçamentária e de contingenciamento 88 

na instituição foi fator decisivo para reprovação da proposta. Atingido o teto da reunião, 89 

ficaram adiados os itens de apreciação de ad referendum de marcação de defesa de 90 

TCC, de liberação de pré-requisito requerida por Rangel G. Cabral, e de oferecimento de 91 

UC em regime especial. Encerrada a reunião eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário 92 

da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei a presente ata que, após ser 93 

lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes. 94 

São João del-Rei, 23 de fevereiro de 2016. 95 
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