
Ata da Septuagésima Nona Reunião Ordinária do 1 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas 2 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta 3 

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

não havendo proposta de cancelamento devido ao atraso, teve início a septuagésima 5 

nona reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. Compareceram, 6 

sob presidência do prof. André Flávio Rodrigues, os membros do Colegiado: profs. 7 

Gabriel Viana, Patrícia Lima e Juliana Lyon, e o discente Bruno Oliveira. O prof. Andrey 8 

Castro justificou ausência. O presidente colocou a pauta em discussão e, após 9 

deliberação, considerada a ausência do prof. Andrey e pedido do prof. Gabriel, foram 10 

retirados os itens 9, 11 e 13, incluído o item 3 proposto pelo coordenador, e renumerados 11 

os demais, ficando aprovada como segue. Item 1 - informes. O presidente informou: a) 12 

Kaio Mendes e Ludmila Teixeira desvinculados por portaria da Reitoria n. 226, de 13 

01/04/16; b) Liliam Ide nomeada para o NDE pela Portaria n. 271, de 19/04/16, para 14 

mandato de quatro anos; c) após indicação do C.A.Bio, Bruno Oliveira nomeado Membro 15 

Discente do Colegiado pela Portaria n. 281, de 20/04/16, para mandato de um ano; d) 16 

ausência de professor disponível para especial de Lab. de Anatomia Vegetal, conforme 17 

memorando do DCNAT n. 48, de 19/04/16; e) a COBIO limitou cópias e impressões a 18 

provas, nas 24 horas anteriores à aplicação, e considerando o recurso disponível, até 19 

resposta da PROEN sobre atualização da cota mensal ou custeio do serviço, prestado 20 

por empresa em contrato emergencial. Item 2 – aprovação da ata da 78ª Reunião 21 

Ordinária, realizada em 29 de março de 2016. O Colegiado aprovou a ata por 04 22 

(quatro) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção do prof. Gabriel Viana, ausente nessa 23 

reunião. Item 3 – manifestação sobre argumentos da Comissão de Ética da UFSJ 24 

para arquivamento do processo n. 23122015910/2015-09 (interessada: Franciane 25 

Costa Ferreira). O presidente expôs breve histórico: a aluna encaminhou ao Colegiado, 26 

em 24/04/13, carta pedindo providências em relação às condutas nela atribuídas à prof.ª 27 

Aparecida Célia Paula dos Santos; o Colegiado, na 48ª reunião ordinária em 17/05/13, 28 

discutindo o pedido, identificou reclamações de âmbitos distintos, um operacional-29 

didático-pedagógico, e outro de relacionamento interpessoal; no primeiro, deliberou fazer 30 

as orientações que se mostrassem pertinentes e, no segundo, por encaminhamento à 31 

análise da Comissão de Ética da UFSJ (COETI); assim a COBIO expediu à COETI 32 

memorando com cópias da carta e ata da reunião; quando procurada pela aluna, a 33 

COBIO buscava saber o andamento do pedido e, em 10/09/15, o presidente da COETI 34 

informou que estava em fase de relato final, e ontem, após solicitação da interessada, 35 

hoje egressa, a COBIO soube que o processo foi arquivado na Reitoria; assim, restou dar 36 

conhecimento aos presentes sobre os argumentos do relatório final da COETI para o 37 

desfecho do processo: que não se teria dado direito de defesa à professora e nem se 38 



aberto processo antes de enviá-lo à COETI. Contudo, o prof. André esclareceu que, à 39 

época, a COBIO cientificou a professora das reclamações da aluna e dos seus 40 

encaminhamentos, e ouviu à docente sobre as questões de ensino, o que foi registrado 41 

em memorandos de ambas as partes, levados à reunião seguinte do Colegiado. Quanto à 42 

abertura de processo, somente em 2014 ordem de serviço da Reitoria implantou sistema 43 

informatizado que permitiu às coordenadorias procedimento até então do Arquivo; além 44 

disso, não cabia à COBIO analisar admissibilidade de abertura de processo sobre 45 

assunto de competência da COETI, atinente à relação interpessoal, conforme Res. 46 

CONSU n. 23, de 24/04/06, e não meramente disciplinar como outros casos do 47 

Colegiado. Após discussão, o Colegiado deliberou por unanimidade manifestar-se à 48 

Reitoria sobre tais considerações, para tomada das devidas providências. Item 4 – 49 

apreciação de ad referendum n. 04-2016-01: equivalência de CB046 (2015) e CB042 50 

(2012) – estágio do bacharelado. O Colegiado aprovou o ad referendum por 51 

unanimidade. Item 5 – apreciação sobre requerimento de equivalência de UC, de 52 

Thaís Pignataro. Relator: prof. Gabriel Viana. O relator foi favorável à equivalência 53 

entre Psicologia da Educação (EF010) e Psicologia da Educação (CB046). O Colegiado 54 

aprovou o voto por unanimidade. Item 6 – apreciação sobre requerimento de 55 

equivalência de UC, de Sabrina Carvalho. Relator: prof. André Rodrigues. 56 

Considerando prévia aprovação do Colegiado de equivalência entre Química Orgânica de 57 

Biossistemas (ZO007) e Química Orgânica para Ciências Biológicas (CB006), o relator 58 

também foi favorável a Gestão Ambiental (ZO018) como optativa do Bacharelado no caso 59 

de futura revinculação da aluna, porém foi contrário ao mesmo aproveitamento para 60 

Morfologia Animal (ZO014), podendo, contudo, ambas serem computadas como eletivas. 61 

O Colegiado aprovou o voto por unanimidade. Item 7 – apreciação sobre requerimento 62 

de equivalência de UC, de Leidiane Pinto. Relator: prof. André Rodrigues. 63 

Considerando prévia aprovação do Colegiado de equivalência entre Química Orgânica de 64 

Biossistemas (ZO007) e Química Orgânica para Ciências Biológicas (CB006), o relator 65 

também foi favorável a Gestão Ambiental (ZO018) como optativa do Bacharelado no caso 66 

de futura revinculação da aluna, podendo agora ser computada como eletiva juntamente 67 

com Introdução à Zootecnia (ZO006), Morfologia Animal (ZO014), Ecologia Geral 68 

(ZO012), Zoologia Geral (ZO003), Conservação e Manejo de Animais Silvestres (ZO067), 69 

Economia do Agronegócio (ZO030), e Sistemática Vegetal (ZO060). O Colegiado 70 

aprovou o voto por unanimidade. Item 8 – apreciação sobre requerimento de 71 

equivalência de UC, de Natália Nogueira. Relatora: prof.ª Juliana Lyon. A relatora foi 72 

favorável às equivalências entre Química Orgânica de Biossistemas (ZO007) e Química 73 

Orgânica para Ciências Biológicas (CB006), e entre Química Analítica de Biossistemas 74 

(ZO046) e Lab. de Química (CB007). O Colegiado aprovou o voto por unanimidade. Item 75 

9 – apreciação sobre requerimento de equivalência de UC, de Gustavo do Valle. 76 



Relatora: prof.ª Patrícia Lima. A relatora apresentou parecer sobre aproveitamento das 77 

UCs da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), considerando 78 

Bioética e Biossegurança equivalente a Bioética (CB030); Biologia dos Vegetais Inferiores 79 

equivalente a Biologia dos Vegetais (CB023); Zoologia dos Invertebrados I equivalente a 80 

Lab. de Protostômios I (CB026), mas não a Protostômios I (CB025); e por fim Biofísica para 81 

Biologia e Saúde não equivalente a Biofísica (CB020). O Colegiado aprovou o voto por 82 

unanimidade. Item 10 – apreciação sobre requerimento de equivalência de UC, de 83 

Valdeir de Jesus. Relatora: prof.ª Patrícia Lima. A relatora foi favorável a 84 

Neurofarmacologia A (PS262) como optativa do Bacharelado. O Colegiado aprovou o 85 

voto por unanimidade. Item 11 – apreciação sobre requerimento de equivalência de 86 

UC, de Déborah Castro. Relatora: prof.ª Patrícia Lima. A relatora foi contrária à 87 

equivalência de Química Orgânica e Bioquímica, cursada na Universidade de Itaúna, com 88 

Química Orgânica para Ciências Biológicas (CB006). O Colegiado aprovou o voto por 89 

unanimidade. Item 12 – apreciação sobre requerimento de equivalência de UC, de 90 

Stephânia Arantes. Relatora: prof.ª Juliana Lyon. A relatora se manifestou favorável a 91 

Farmacologia da Síndrome Metabólica (MD027) como optativa do Bacharelado, mas não 92 

pôde analisar Aspectos Multidisciplinares em Protozoários Patogênicos (MD035), dada a 93 

ausência de plano de ensino; assim o Colegiado deliberou por unanimidade pela baixa do 94 

processo em diligência, aguardando a documentação pendente. Item 13 – apreciação 95 

sobre requerimento de equivalência de UC, de Laura Fernandes. Relator: prof. 96 

Gabriel Viana. O relator foi contrário à equivalência entre Educação Ambiental (CB084) e 97 

Prae Transdisciplinar (CB054); o Colegiado aprovou o voto por unanimidade. Item 14 – 98 

apreciação de minuta de instrução normativa sobre oferecimento especial de 99 

unidades curriculares. O Colegiado aprovou por unanimidade a minuta da comissão 100 

formada pelos membros André, Juliana e Bruno. Item 15 – análise de planos de ensino 101 

– 1º/2016. O Colegiado aprovou por unanimidade os planos de Bioética, Farmacologia, 102 

Metodologia de Ensino de Ciências e Biologia, Paleontologia e Paleontologia – RER. 103 

Item 16 – espaço livre. Não houve. Encerrada a reunião eu, Anderson Macedo 104 

Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata 105 

que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes. 106 

São João del-Rei, 26 de abril de 2016. 107 
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