
Ata da Octogésima Segunda Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta3

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

teve início a octogésima segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências5

Biológicas. Compareceram, sob presidência do prof. André Flávio Rodrigues, os6

membros do Colegiado: profs. Gabriel Viana, Andrey Castro, Patrícia Lima e Juliana7

Lyon. O representante discente Bruno Oliveira justificou ausência. O presidente8

colocou a pauta em discussão, sendo aprovada como segue. Item 1 - informes. O9

presidente informou que: a) a Reitoria publicou a Portaria n. 543, de 18/07/16,10

desvinculando os alunos Carlos Alberto Rodrigues Pinto e Rafael Reis de Rezende do11

curso de Ciências Biológicas - Licenciatura; b) a COBIO enviou o memo n. 17/2016 à12

DICON, em 02/08, solicitando esclarecimentos sobre a situação de vínculo do aluno13

Júlio Vilela Rabelo, cujo pedido de prorrogação de prazo de integralização foi14

indeferido pelo Colegiado em 23/02/16, e mesmo assim o aluno procurou a15

coordenadoria para inscrição periódica de terceira etapa neste semestre; c) o DCNAT16

informou, em seu memo n. 122/2016, de 17/08, que não seria possível outro professor17

substituir a prof.ª Célia Paula dos Santos durante sua licença para tratamento de18

saúde, de 22/07 a 20/08, sugerindo o ajuste dos planos de ensino de suas disciplinas;19

d) não houve candidatos a monitor de Biologia do Desenvolvimento no processo20

seletivo do Edital n. 04/2016 - COBIO, publicado após concessão de bolsas pela21

PROEN, e sendo assim o Colegiado orientou pela abertura de novo edital na tentativa22

de não deixar a vaga ociosa; e) em breve será publicado edital para eleição de23

membro docente do Colegiado, tendo em vista o término do mandato do prof. Andrey24

Castro em 25/08. Item 2 - aprovação da ata da 81ª Reunião Ordinária, realizada em25

28 de junho de 2016. O Colegiado aprovou a referida ata por unanimidade. Item 3 -26

aprovação da ata da 19ª Reunião Extraordinária, realizada em 1º de julho de 2016.27

O Colegiado aprovou a referida ata por unanimidade. Item 4 - apreciação de ad28

referendum n. 08-2016-1: marcação de banca de defesa de TCC de Olívia Tonussi29

da Silva. O Colegiado referendou por unanimidade a marcação da referida defesa30

para 30/06, às 15h30, na sala A-3.10/DCNAT, com banca composta pelos profs.31

Fernando Azevedo, Andrey Castro e André Rodrigues, sendo atribuída à aluna a nota32

6,0 (seis). Item 5 - apreciação de ad referendum n. 09-2016-1: prorrogação do33

prazo de integralização de Olívia Tonussi da Silva. O Colegiado referendou por34

unanimidade a referida prorrogação uma vez que a aluna cumprira todas as UCs35

exigidas e tal regulamentação era necessária para que colasse grau. Item 6 -36

apreciação de ad referendum n. 10-2016-1: complementação de 80km para saída37

da UC Trabalho de Campo. O Colegiado referendou por unanimidade a aprovação de38



três viagens (para Serra do Lenheiro - 20km, e para Águas Santas e Trilha da Mãe39

d’Água, em Tiradentes - 30km cada) para viabilizar o cumprimento de toda a carga40

horária prática da referida disciplina. Item 7 - apreciação de ad referendum n. 01-41

2016-2: aprovação da realização da VII SemaBio de 21 a 25/11/16. O Colegiado42

referendou por unanimidade a aprovação de proposta de realização da semana43

acadêmica, com organização do C.A.Bio, para submissão ao Setor de Apoio44

Acadêmico (SEACA) dentro do prazo do Edital 007/2015/UFSJ/PROEN. Item 8 -45

apreciação de ad referendum n. 02-2016-2: aprovação do plano de ensino de Lab.46

de Anatomia Humana - 1º/2016. O Colegiado referendou por unanimidade a47

aprovação do referido plano de ensino, que foi regularizado pela professora48

responsável após ter sido baixado em diligência para esclarecimento sobre critérios de49

avaliação. Item 9 - apreciação sobre equivalência de UC, de Mariana Ferreira50

Borges. Relator: Andrey Castro. O Colegiado aprovou por unanimidade voto do51

relator favorável ao aproveitamento de Psicultura (ZO072) como optativa do52

Bacharelado, além das equivalências de Anatomia e Organografia Vegetal (ZO008),53

Fisiologia Vegetal (ZO019) e Bioquímica Geral (ZO013) para as UCs de Ciências54

Biológicas Anatomia Vegetal, Fisiologia Vegetal e Bioquímica, respectivamente. Item55

10 - apreciação sobre equivalência de UC, de Isaías Ferreira Soares. Relatora:56

Patrícia Lima. O Colegiado aprovou por unanimidade voto da relatora favorável às57

equivalências de Princípios de Química Orgânica (EB003) para Química Orgânica58

para Ciências Biológicas (CB006); de Química Geral Experimental (CT004) para59

Laboratório de Química (CB007); e de Biologia Molecular (EB026) e Biologia Molecular60

Experimental (EB0274) para Biologia Molecular (CB034). Item 11 - definição do61

calendário de reuniões para o 2º/2016. O Colegiado aprovou por unanimidade a62

realização de suas 83ª, 84ª, 85ª e 86ª reuniões ordinárias, respectivamente, nas63

manhãs das terças-feiras 27/09, 25/10, 29/11 e 13/12. Item 12 - apreciação sobre64

prorrogação de prazo de integralização de curso, de Nayara Lino Fernandes65

Silva. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por66

01 (um) semestre. Item 13 - apreciação sobre prorrogação de prazo de67

integralização de curso, de Josimara Cristina Fazzion. Após análise, o Colegiado68

deliberou por unanimidade pela baixa do pedido em diligência, para que a aluna possa69

requerer todas as equivalências cabíveis dentre as UCs de Zootecnia que cursou70

antes de sua transferência, para a geração de um novo relatório de integralização, e a71

entrega de um novo formulário de planejamento do período de extrapolação. Item 14 -72

análise de planos de ensino do 2º/2016. Após análise, o Colegiado aprovou por73

unanimidade os planos de Anatomia Vegetal, Biodiversidade e Cultura, Biologia do74

Desenvolvimento, Biologia dos Vegetais, Biologia Molecular, Bioquímica,75

Comportamento Animal, Deuterostômios I, Didática para as Ciências Naturais,76



Ecologia de Populações, Entomologia, Estatística para Ciências Biológicas, Evolução,77

Evolução Molecular, Física para Ciências Biológicas, Fisiologia Animal, Genética Geral,78

Histologia, Lab. de Anatomia Vegetal, Lab. de Histologia, Lab. de Parasitologia, Lab.79

de Protostômios I, Parasitologia, Pesquisa em Ensino de Ciências, Protostômios I,80

Psicologia da Educação, Química Ambiental para Ciências Biológicas e Trabalho de81

Campo. Item 15 - apreciação de equivalência de PIIC para estágio do82

Bacharelado, de Ana Amélia Silva. Relator: Andrey Castro. O Colegiado aprovou83

por unanimidade voto do relator favorável à equivalência para o Estágio84

Supervisionado do Bacharelado do trabalho “Análise de marcação das proteínas85

argentofílicas da região organizadora do nucléolo no telencéfalo dorsomedial de86

Leporinus macrocephalus submetidos à tarefa de esquiva inibitória”, apresentado no87

XXII Seminário de Iniciação Científica da UFSJ, sob orientação da prof.ª Liliam Ide,88

que atribuiu à aluna a nota 8,5 (oito e meio). Item 16 - apreciação sobre estágio de89

docência requerido por Felipe Lopes Teixeira Gomes. O Colegiado aprovou por90

unanimidade o estágio de docência do referido aluno de Pós-graduação em91

Entomologia, da Universidade Federal do Paraná, nas unidades curriculares92

Entomologia e Lab. de Entomologia, sob responsabilidade da prof.ª Letícia Vieira. Item93

17 - apreciação sobre marcação de banca para defesa pública de TCC do94

Bacharelado de Daniel Carlos Martins. O Colegiado aprovou por unanimidade a95

marcação da referida defesa para 01/09, às 15h30, no DCNAT, com banca composta96

pelos professores Liliam Ide (orientadora), André Rodrigues e Patrícia Lima, sendo97

suplente Luciano Rivaroli. Encerrada a reunião, eu, Anderson Macedo Rodrigues,98

secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que,99

após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.100

São João del-Rei, 23 de agosto de 2016.101

Prof. André Flávio Soares Ferreira Rodrigues ________________________________102

Prof. Gabriel Menezes Viana ______________________________________________103

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro __________________________________104

Prof.ª Patrícia Maria d’Almeida Lima ________________________________________105

Prof.ª Juliana Pereira Lyon _______________________________________________106


