
Ata da Octogésima Primeira Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala3

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

octogésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas.5

Compareceram, sob presidência do prof. André Flávio Rodrigues, os membros do6

Colegiado: profs. Gabriel Viana, Andrey Castro, Patrícia Lima e Juliana Lyon, e o7

discente Bruno Oliveira. O presidente colocou a pauta em discussão, sendo deliberado8

pela retirada do item 21 – espaço livre, e incluída a apreciação de planos de ensino9

com planejamento de viagem / saída de campo, ficando aprovada como segue. Item 110

- informes. O presidente informou que: a) em resposta ao memo n. 11/2016 da11

COBIO, que manifestava posição do Colegiado frente ao relato final da Comissão de12

Ética (COETI) no processo n. 23122.015910/2015-09, referente à denúncia de13

Franciane Costa Ferreira, a Reitoria considerou não haver fatos novos e não ser14

possível reabrir o processo já arquivado na mesma instância, mantendo portanto seu15

arquivamento; b) as UCs do 2º/2016 foram oferecidas dentro do prazo que ia até16

sexta-feira, 24, e a grade horária está disponível para consulta; c) o C.A.Bio informou17

a nova chapa eleita em 08/06, e que a próxima Semabio tem data de realização18

definida de 21 a 25/11; d) o coordenador bem como os demais membros informaram19

seus dias de férias durante o mês de julho, recesso de aulas, para posterior20

comunicação à PROEN do período que poderá ser assumido pela vice-coordenação. e)21

segundo e-mail do DEZOO, após realização de assembleia na próxima sexta-feira22

poderão responder ao pedido de UC especial de Matemática para Ciências Biológicas.23

Item 2 – aprovação da ata da 80ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de junho de24

2016. O Colegiado aprovou a ata por unanimidade. Item 3 – aprovação de ad25

referendum n. 06-2016-1: aprovação de proposta de estágio do Bacharelado de26

Nathalia de Oliveira Melo. O Colegiado referendou por unanimidade a aprovação da27

proposta antes baixada em diligência, após regularização do formulário e visando não28

atrasar a marcação da banca. Item 4 – apreciação de ad referendum n. 07-2016-1:29

deferimento de aproveitamento de UC para Liliane Crislaine Souza. O Colegiado30

referendou por unanimidade o aproveitamento da UC Gênese, propriedade e31

classificação dos solos (ZO020) como optativa do Bacharelado, atendendo a32

requerimento da aluna e para encaminhamento do processo já relatado na última33

reunião. Item 5 – apreciação sobre proposta de alteração de ementa e quebra de34

pré-requisito da UC Física para Ciências Biológicas. Relator: prof. André35

Rodrigues O relator apresentou histórico do caso: em resposta à consulta feita à área36

de Física sobre a necessidade do pré-requisito Matemática para Ciências Biológicas37

para a UC Física para Ciências Biológicas, o prof. Fernando Coelho sugeriu38



modificações em sua ementa, para mais abrangência e flexibilidade, visando à39

melhoria do curso, o que foi acatado na reunião ordinária do NDE da última sexta-feira,40

24. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade a alteração de ementa e41

quebra de pré-requisito, acolhendo ainda proposta do prof. Fernando de que temas42

com potencial de discussão na disciplina possam ser sugeridos pelos demais43

professores de Ciências Biológicas. Item 6 – apreciação sobre prorrogação de44

prazo de integralização da Licenciatura, de Maria Estela Ferreira. Após análise, o45

Colegiado aprovou por 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção a referida46

prorrogação por mais 01 (um) semestre. Item 7 – apreciação sobre prorrogação de47

prazo de integralização da Licenciatura, de Mariah Santos Moreira. Após análise e48

discussão sobre suas condições de conclusão do curso no tempo máximo possível, o49

Colegiado indeferiu a referida prorrogação por 04 (quatro) votos contrários ao pedido,50

01 (um) favorável e 01 (uma) abstenção. Item 8 – apreciação sobre prorrogação de51

prazo de integralização da Licenciatura, de Isabela Merícia Dantas Santana. Após52

análise, o Colegiado aprovou por 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção a53

referida prorrogação por mais 01 (um) semestre. Item 9 – apreciação sobre54

prorrogação de prazo de integralização da Licenciatura, de Priscila Matilde55

Milagres Ferrão. Após análise, o Colegiado aprovou por 03 (três) votos favoráveis e56

03 (três) abstenções a referida prorrogação por mais 01 (um) semestre. Item 10 –57

apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização do Bacharelado, de58

Mariana Caroline Ferreira Borges. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade59

a referida prorrogação por mais 01 (um) semestre. Item 11 – apreciação sobre60

prorrogação de prazo de integralização da Licenciatura, de Nara Andrade de61

Oliveira. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por62

01 (um) semestre. Item 12 – apreciação sobre prorrogação de prazo de63

integralização da Licenciatura, de Jockson Moreira Melo. Após análise, o Colegiado64

aprovou por unanimidade a referida prorrogação por mais 01 (um) semestre. Item 13 –65

apreciação sobre pedidos de monitoria para o 2º/2016. Deliberando por manter os66

critérios utilizados no semestre anterior, o Colegiado classificou os pedidos de67

monitoria na seguinte ordem: Lab. de Anatomia Vegetal (12h); Protostômios I + Lab.68

de Protostômios I (20h); Lab. de Histologia (12h); Parasitologia + Lab. de Parasitologia69

(20h); Biologia Molecular (20h); Genética Geral (12h); Deuterostômios I (20h); Biologia70

do Desenvolvimento (20h); Bioquímica (12h); Anatomia Vegetal (12h); Evolução (20h);71

Estatística para Ciências Biológicas (20h); Física para Ciências Biológicas (20h);72

Biodiversidade e Cultura (20h); Didática para as Ciências Naturais (20h); Pesquisa em73

Ensino de Ciências (20h); Entomologia + Lab. de Entomologia (20h); Fitossociologia74

(20h); Evolução Molecular (20h); Biologia da Conservação (12h); Restauração75

Ecológica de Ecossistemas (20h); Ecologia de Ecossistemas e Comunidades (20h);76



Lab. de Anatomia Vegetal (12h); e Lab. de Histologia (12h). A referida classificação foi77

aprovada por 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (um) contrário do prof. Gabriel, que78

justificou seu voto argumentando que os critérios estabelecidos não contemplam as79

UCs específicas da Licenciatura. Houve então o encaminhamento de se formar no80

próximo semestre uma comissão para, junto a docentes e discentes, estabelecer81

critérios mais adequados para o curso. Após esta deliberação, a prof.ª Juliana se retira82

da reunião. Item 14 – apreciação sobre liberação de pré-requisito de UC,83

requerida por Israela Pimenta de Sousa. Após análise, o Colegiado indeferiu por84

unanimidade a liberação do pré-requisito Matemática para Ciências Biológicas para85

cursar Estatística para Ciências Biológicas. Item 15 – apreciação sobre liberação de86

pré-requisito de UC, requerida por Vinícius da Fontoura Sperandei. Após análise,87

o Colegiado aprovou por unanimidade a liberação do pré-requisito Matemática para88

Ciências Biológicas para cursar Estatística para Ciências Biológicas. O prof. Andrey89

solicitou que se registrasse que seu voto favorável levou em consideração evitar que o90

aluno ficasse ocioso por um semestre, devido ao oferecimento anual de disciplinas no91

curso, justificativa que a seu ver diferencia o pedido desse aluno dos demais. Item 1692

– apreciação sobre liberação de pré-requisito de UC, requerida por Vanessa93

Menezes de Ananias. Após análise, o Colegiado indeferiu por unanimidade a94

liberação do pré-requisito Matemática para Ciências Biológicas para cursar Estatística95

para Ciências Biológicas. Item 17 – apreciação sobre liberação de pré-requisito de96

UC, requerida por Jonathan Lúcio Vieira. Após análise, o Colegiado indeferiu por97

unanimidade a liberação do pré-requisito Matemática para Ciências Biológicas para98

cursar Estatística para Ciências Biológicas. Atingido o teto da reunião, o Colegiado a99

deu por encerrada, restando para posterior discussão os itens 18 – apreciação sobre100

equivalência de UC, de Mariana Ferreira Borges. Relator: prof. Andrey Castro; 19 –101

apreciação sobre equivalência de UC, de Isaías Ferreira Soares. Relatora: prof.ª102

Patrícia Lima; 20 – apreciação sobre marcação de defesa pública de TCC do103

Bacharelado, de Olívia Tonussi da Silva; e 21 - apreciação de planos de ensino com104

planejamento de viagem / saída de campo. Eu, Anderson Macedo Rodrigues,105

secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que,106

após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.107

São João del-Rei, 28 de junho de 2016.108
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