
Ata da Octogésima Reunião Ordinária do 1 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas 2 

Aos trinta e um dias do mês de maio 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 

teve início a octogésima reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. 5 

Compareceram, sob presidência do prof. André Flávio Rodrigues, os membros do 6 

Colegiado: profs. Gabriel Viana, Andrey Castro, Patrícia Lima e Juliana Lyon, e o discente 7 

Bruno Oliveira. Presentes também os alunos Talles de Sá Alvarenga, Thiago Sousa, 8 

Vitória do Patrocínio, Marcelo Augusto Costa, Vinícius Sperandei, Ana Amélia Silva, 9 

Rosiane Castro, Jockson Melo, Luana Torres, Nara Oliveira e Mariana Ferreira Borges. O 10 

presidente colocou a pauta em discussão, ficando aprovada como segue. Item 1 - 11 

informes. O presidente informou que: a) entregou pessoalmente ao Reitor em exercício, 12 

prof. Sérgio Cerqueira, o memorando n. 11/2016, de 03/05/16, que, conforme deliberado 13 

na última reunião do Colegiado, contesta argumentos da Comissão de Ética (COETI) 14 

para arquivamento do processo n. 23122.015910/2015-09; esse encaminhamento foi 15 

informado à interessada, Franciane Ferreira, e aguarda-se reposta da reitoria, que ficou 16 

de consultar à Procuradoria Jurídica; b) os departamentos de Psicologia, Zootecnia e 17 

Ciências Naturais informaram os professores das UCs do 2º/2016. Item 2 – aprovação 18 

da ata da 79ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de abril de 2016. O Colegiado 19 

aprovou a ata por unanimidade. Item 3 – aprovação de ad referendum n. 05-2016-01: 20 

definição de cursos afins para transferências internas e externas. O Colegiado 21 

aprovou por unanimidade a definição ad referendum de cursos aceitos para os processos 22 

de transferência interna (Zootecnia, Engenharia de Bioprocessos e Ciências Biológicas – 23 

licenciatura/bacharelado) e externa (Ciências Biológicas – licenciatura/bacharelado). 24 

Como a consulta feita anualmente pela DICON foi de 11 a 20/05, e até então todos os 25 

cursos constavam como afins, considerou-se necessária restrição baseada em 26 

equivalências e aproveitamentos já deferidos pelo Colegiado, facilitando dispensa de 27 

UCs, pois a transferência pode ser pleiteada com até 75% do curso de origem realizado, 28 

e por resolução o prazo para integralização do curso de destino começa a contar desde o 29 

ingresso no primeiro curso, o que resulta em mais pedidos de extrapolação de prazo. O 30 

presidente ainda acrescentou que o NDE está verificando, nos novos PPCs de outros 31 

cursos da UFSJ, equivalências e aproveitamentos que poderão ser registrados 32 

diretamente no sistema CONTAC. Item 4 – indicação de vagas no Bacharelado para o 33 

Programa Estudante-Convênio de Graduação - PEC-G. Após discussões sobre vagas, 34 

periodicidade da consulta às coordenações, situação do aluno estrangeiro no curso e 35 

benefícios da integração cultural, o Colegiado aprovou, por 05 (cinco) votos favoráveis e 36 

01 (um) contrário, a abertura de 01 (uma) vaga para o programa. Item 5 – apreciação 37 

sobre requerimento de equivalência de UC, de Nara Oliveira. Relator: Gabriel Viana. 38 



O relator foi favorável à equivalência de Fundamentos de Química, da Universidade 39 

Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), para Química Geral para Ciências 40 

Biológicas e Laboratório de Química, mas não para Química Orgânica para Ciências 41 

Biológicas, por incompatibilidade de conteúdo e insuficiência de carga horária. O 42 

Colegiado aprovou o voto por unanimidade. Item 6 – apreciação sobre requerimento 43 

de equivalência de UC, de Liliane Souza. Relator: Andrey Castro. O relator foi 44 

favorável às equivalências de Citologia (ZO002) para Biologia Celular e Lab. de Biologia 45 

Celular; entre Química Orgânica de Biossistemas (ZO007) e Química Orgânica para 46 

Ciências Biológicas; e entre Química Geral de Biossistemas (ZO001) e Química Geral 47 

para Ciências Biológicas. O Colegiado aprovou o voto por unanimidade. Item 7 – 48 

apreciação sobre requerimento de equivalência de UC, de Mariana Borges. Relator: 49 

Andrey Castro. Durante discussão, a interessada disse ter outros documentos a 50 

apresentar para demonstrar a equivalência solicitada, razão pela qual o Colegiado, por 05 51 

(cinco) votos a 01 (um), decidiu baixar o processo em diligência. Em seguida, o prof. 52 

André se ausentou da sala. Item 8 – apreciação sobre requerimento de 53 

aproveitamento de UC, de Stephânia Arantes. Relatora: Juliana Lyon. A aluna 54 

apresentou o plano de ensino faltante na última reunião, e a relatora foi favorável a 55 

Farmacologia da Síndrome Metabólica (MD027) e Aspectos Multidisciplinares em 56 

Protozoários Patogênicos (MD035) como optativas. O Colegiado aprovou o voto por 57 

unanimidade. Em seguida, o prof. André retornou à reunião. Item 9 – apreciação sobre 58 

equivalência de UC, de Rosiane Castro. Relator: Andrey Castro. O relator foi favorável 59 

à equivalência entre Química Orgânica I, do curso de Farmácia da Universidade 60 

Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) de Barbacena, e Química Orgânica para Ciências 61 

Biológicas. O Colegiado aprovou o voto por unanimidade. Item 10 – apreciação sobre 62 

equivalência de PIBEX para estágio do Bacharelado, de Raisa Oliveira. Relatora: 63 

Juliana Lyon. O Colegiado aprovou por 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção 64 

o aproveitamento do trabalho “Inquérito amostral da Leishmaniose visceral canina em São 65 

João del Rei em 2014 – MG, Brasil”, desenvolvido sob orientação da prof.ª Ana Paula 66 

Madureira, que conferiu à aluna nota 9,5 (nove e meio). Após discussão sobre critérios 67 

para análise de equivalência de projetos de extensão e iniciação científica para estágio do 68 

Bacharelado, o presidente propôs como encaminhamento a futura exigência dos relatórios 69 

finais para tais pedidos. Item 11 – apreciação sobre proposta de estágio do 70 

Bacharelado, de Nathália Melo. O Colegiado deliberou por unanimidade pela baixa do 71 

pedido em diligência, até devolução pela aluna do formulário de proposta retirado antes da 72 

reunião para correções no plano de trabalho. Item 12 – apreciação sobre pedido de 73 

solicitação de Matemática para Ciências Biológicas em caráter especial. Após 74 

discussão, com participação dos alunos, sobre dificuldades para cursar a disciplina e 75 

viabilidade do oferecimento especial, o Colegiado aprovou o pedido por unanimidade. 76 



Item 13 – espaço livre. O aluno Marcelo Augusto discutiu questões da empresa júnior 77 

com o presidente e outros membros. Encerrada a reunião eu, Anderson Macedo 78 

Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata 79 

que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes. 80 

São João del-Rei, 31 de maio de 2016. 81 
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