
Ata da Octogésima Terceira Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas e3

trinta minutos, na sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom4

Bosco, teve início a octogésima terceira reunião ordinária do Colegiado do Curso de5

Ciências Biológicas. Compareceram, sob presidência do prof. André Flávio Rodrigues,6

os membros do Colegiado: profs. Gabriel Viana, Patrícia Lima, Juliana Lyon e Liliam7

Ide, e o representante discente Bruno Oliveira. Também compareceram os discentes8

Mariana Caroline Borges, Natália Roberta Nogueira, Letícia Valadares Ballotin,9

Vinícius da Fontoura Sperandei e Jockson Moreira Melo. O presidente colocou a pauta10

em discussão, sendo aprovada como segue. Item 1 - informes. O presidente informou11

que: a) a prof.ª Liliam Ide, após eleição, foi nomeada membro docente do Colegiado12

pela Portaria n. 663, de 05/09/16, da Reitoria, com mandato dessa data até 04/09/18;13

b) a Reitoria publicou a Portaria n. 677, de 08/09/16, desvinculando o então aluno Júlio14

Vilela Rabelo do curso de Ciências Biológicas; c) após novos pedidos de licença para15

tratamento de saúde da prof.ª Célia Paula dos Santos, o DCNAT designou os profs.16

Andrey Castro, Iara Lopes e Luciano Rivaroli para assumir a UC Genética Geral,17

enquanto as UCs Anatomia Vegetal e Lab. de Anatomia Vegetal aguardam18

posicionamento final da Reitoria sobre professor substituto. Item 2 - aprovação da ata19

da 82ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de agosto de 2016. O Colegiado20

aprovou a referida ata por 04 (quatro) votos a favor e 02 (duas) abstenções, sendo21

estas da prof.ª Liliam e do discente Bruno, que não participaram da respectiva reunião.22

Item 3 - apreciação sobre equivalência de UC, de Josimara Cristina Fazzion.23

Relatora: Liliam Ide. O Colegiado aprovou por unanimidade voto da relatora,24

favorável à anteriormente aprovada equivalência de Anatomia e Organografia Vegetal25

(ZO008) para Anatomia Vegetal (CB035), e ao aproveitamento de Morfologia Animal26

(ZO014), de Fisiologia e Biotecnologia da Reprodução (ZO029) e de Fisiologia Animal27

(ZO021) como eletivas, portanto indeferindo as solicitações de equivalência das28

referidas UCs para Organografia e Taxonomia Vegetal (CB028), Evolução (CB038), e29

Biologia do Desenvolvimento (CB024). Item 4 - apreciação sobre prorrogação de30

prazo de integralização de curso, de Josimara Cristina Fazzion. Após análise, o31

Colegiado indeferiu o pedido por unanimidade. Item 5 - apreciação sobre32

prorrogação de prazo de integralização de curso, de Natália Roberta Nogueira.33

Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por 01 (um)34

semestre. Item 6 - apreciação sobre equivalência de UC, de Jockson Moreira Melo.35

Relator: André Rodrigues. O Colegiado aprovou por unanimidade voto do relator36

favorável à equivalência de Zoologia Geral (ZO003) mais Biodiversidade Animal II37

(BI066) mais Ictiologia (BI056) para Deuterostômios I (CB037). Item 7 - apreciação38



sobre equivalência de UC, de Thaís Neres Pignataro. Relator: Gabriel Viana. O39

Colegiado aprovou por unanimidade voto do relator, favorável ao aproveitamento de40

Pesquisa em Ensino de Ciências (CB055 - currículo 120/2015) como optativa do41

Bacharelado, mas indeferindo o mesmo aproveitamento para Prática do Ensino de42

Ciências (CBL11 - currículo 120/2012) e Prática do Ensino de Biologia I (CBL07 -43

currículo 120/2012). Item 8 - apreciação sobre equivalência de UC, de Vinícius44

Sperandei, Letícia Ballotin e Mariana Borges. Relatora: Patrícia Lima. O Colegiado45

aprovou por unanimidade voto da relatora favorável à equivalência de Fisiologia46

Humana (EF016) para Fisiologia Geral e Humana (CB027). Item 9 - apreciação sobre47

equivalência de PIBIC para estágio do Bacharelado, de Daiana Pelegrini.48

Relatora: Juliana Lyon. O Colegiado aprovou por unanimidade voto da relatora49

favorável ao aproveitamento como Estágio Supervisionado do Bacharelado do50

trabalho “Concentração e fluxo de nutrientes nitrogenados e fosfatados em riachos da51

bacia do Rio das Mortes: efeitos do uso do solo e da sazonalidade”, apresentado no52

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFSJ (06 a 10/10/14), orientado pelo prof.53

Björn Gücker, que atribuiu à aluna nota 10,0 (dez). Item 10 - apreciação sobre54

estágio de docência requerido por Heloísa Baumgratz Agostinho. O Colegiado55

aprovou por unanimidade o referido estágio da aluna do Programa de Pós-graduação56

em Educação - Mestrado, da UFSJ (PPEDU), na unidade curricular Prae57

Transdisciplinar, sob responsabilidade da prof.ª Priscila Correia Fernandes. Item 11 -58

apreciação sobre proposta de estágio do Bacharelado, de Reinaldo José Araújo.59

O Colegiado aprovou por unanimidade a proposta “Efeito do gradiente altitudinal sobre60

a diversidade funcional da comunidade de aves na Serra de São José, Minas Gerais,61

Brasil”, sob supervisão do prof. Fernando Cascelli de Azevedo. Item 12 - apreciação62

sobre proposta de estágio do Bacharelado, de Rosiane Aparecida de Castro. O63

Colegiado aprovou por unanimidade a proposta “Análise da formação e estrutura64

populacional de roedores Wistar do NUCAL-UFSJ”, sob supervisão da prof.ª Ana65

Paula Madureira. Item 13 - apreciação sobre proposta de estágio do Bacharelado,66

de Valdeir Henrique de Jesus. O Colegiado aprovou por unanimidade a proposta67

“Caracterização fenotípica de células esplênicas e sua relação com a via colinérgica68

por imunohistoquímica”, sob supervisão da prof.ª Patrícia d’ Almeida Lima. Item 14 -69

apreciação sobre proposta de estágio do Bacharelado, de Letícia Valadares70

Ballotin. O Colegiado aprovou por unanimidade a proposta “Análise da assimetria71

flutuante em Phalloceros aff. uai em áreas de influência de pequenas centrais72

hidroelétricas (PCHs)”, sob supervisão do prof. Andrey Fagundes de Castro. Item 15 -73

espaço livre. Não houve. Encerrada a reunião, eu, Anderson Macedo Rodrigues,74

secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que,75

após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.76



São João del-Rei, 27 de setembro de 2016.77

Prof. André Flávio Soares Ferreira Rodrigues ________________________________78

Prof. Gabriel Menezes Viana ______________________________________________79

Prof.ª Patrícia Maria d’Almeida Lima ________________________________________80

Prof.ª Juliana Pereira Lyon _______________________________________________81

Prof.ª Liliam Midori ide ___________________________________________________82

Discente Bruno Venancio Oliveira __________________________________________83


