
Ata da Octogésima Quarta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta3

minutos, na sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco,4

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

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

membros do Colegiado: profs. Gabriel Viana, Patrícia Lima, Juliana Lyon e Liliam Ide,7

e o representante discente Bruno Oliveira. Também compareceu a discente Monique8

Coelho. O presidente colocou a pauta em discussão, sendo aprovada como segue.9

Item 1 - informes. O presidente informou que: a) o CONEP publicou a Resolução n.10

26, de 06/09/16, modificando a Resolução n. 04, de 29/02/12, sobre processos de11

transferência interna e externa, estabelecendo aos candidatos mínimo de 20% e12

máximo de 60% da carga horária de integralização do curso de origem; b) a COBIO13

solicitou aos departamentos designação dos professores das UCs do próximo14

semestre até 10 de novembro, conforme calendário da UFSJ; c) a COBIO prepara15

publicação de editais para eleição de docentes ao NDE e ao Colegiado, tendo em vista16

términos de mandato; d) a prof.ª Janete Oliveira da Silva Valim assumiu as UCs17

Anatomia Vegetal e Lab. de Anatomia Vegetal durante o último período de licença18

para tratamento de saúde da prof.ª Célia, que agora em seu recente retorno reassumiu19

Genética Geral; e) na manhã desta sexta-feira, a prefeitura de Campus enviou um20

microônibus para atividade de campo do prof. Marcos Sobral, em substituição à van21

que teve um problema mecânico, todavia a COBIO esclarece que não autorizou a22

troca por outro tipo de veículo e não se responsabilizará caso os custos sejam maiores23

do que do transporte inicialmente requisitado; f) segundo o Setor de Orçamento, da24

verba de custeio esperada para 2016 (com base em 2015: R$ 5.439,82), a COBIO25

recebeu R$2.719,92 e a alocação de mais recursos foi suspensa por tempo26

indeterminado, sendo o montante disponível para materiais de secretaria e diárias de27

professores em atividade de campo aprovada pelo Colegiado, não se confundindo28

com cota de transporte nem recursos da Semabio provenientes de edital próprio. Item29

2 – aprovação da ata da 83ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de setembro de30

2016. O Colegiado aprovou a referida ata por unanimidade. Item 3 – apreciação31

sobre prorrogação de prazo de integralização de curso, de Jaqueline Cristina32

dos Santos Emerenciano. Considerando que a aluna já obtivera prorrogação para33

1º/2016, após análise e constatação no extrato escolar que a interessada foi34

reprovada em todas as UCs no referido semestre, o Colegiado indeferiu por35

unanimidade nova prorrogação. Item 4 – apreciação sobre prorrogação de prazo de36

integralização de curso, de Mateus Mendonça Resende. Após análise, o Colegiado37

aprovou por unanimidade prorrogação para o semestre vigente (2º/2016). Item 5 –38



apreciação de solicitação de referente à UC Laboratório de Química, de Monique39

Macedo Coelho. Relatora: Patrícia Lima. Após análise de todo o processo, a relatora40

apresentou parecer contrário à solicitação da aluna de retirada do histórico escolar de41

registro de reprovação na referida disciplina após o reconhecimento de equivalência42

com outra anteriormente cursada. Durante discussão do caso pelo Colegiado, o43

membro discente pediu vista ao processo. Item 6 – apreciação sobre equivalência44

de UC, de Israela Pimenta Sousa. Relator Gabriel Viana. O Colegiado aprovou por45

unanimidade voto do relator favorável às equivalências das UCs Psicologia da46

Educação (FL191) e Línguas Brasileiras de Sinais (Libras) do curso de Filosofia para47

respectivamente Psicologia da Educação (CB046) e Introdução à Língua Brasileira de48

Sinais (CB053). Item 7 – apreciação sobre equivalência de PIIC para estágio do49

Bacharelado, de Lílian de Barros Morais. Relator: André Rodrigues. O Colegiado50

aprovou por unanimidade voto do relator favorável ao aproveitamento como Estágio51

Supervisionado do Bacharelado do trabalho “Avaliação da atividade antimicrobiana de52

extratos de própolis verde obtidos no campo das vertentes”, apresentado neste mês53

no XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFSJ, sob orientação da prof.ª Juliana54

Lyon, que atribuiu à aluna nota 10,0 (dez). Item 8 – apreciação sobre equivalência55

de PIBIC para estágio do Bacharelado, de Lethícia Ferreira. Relatora: Juliana56

Lyon. O Colegiado aprovou por unanimidade voto da relatora favorável ao57

aproveitamento como Estágio Supervisionado do Bacharelado do trabalho “Assimetria58

flutuante e herbívora em Eucalyptus grandis (Myrtaceae)”, apresentado no XXII59

Seminário de Iniciação Científica (05 a 09/10/15), sob orientação da prof.ª Tatiana60

Garabini Cornelissen, que atribuiu à aluna nota 9,0 (nove). Item 9 – apreciação sobre61

alteração de regimento interno referente à suplência de membro discente do62

Colegiado. Como mencionado na última reunião, após consulta a todos os membros,63

o Colegiado aprovou por unanimidade alteração no regimento interno, inserindo os64

parágrafos 4º a 7º no art. 2º, garantindo aos representantes discentes suplência com65

voz e voto no caso de ausência do titular justificada até o início da reunião e a ser66

apreciada pelo Colegiado no início dos trabalhos, ficando a convocação do suplente à67

inteira responsabilidade do titular, sendo a escolha do suplente de acordo com o inciso68

IV e seu período de mandato atrelado ao do titular. Em seguida o Colegiado deliberou69

que fará um estudo geral do regimento antes de submeter as alterações ao Conselho70

Superior – CONSU. Item 10 – apreciação sobre alteração de IN referente à71

equivalência de PIBIC, PIIC e PIBEX para estágio do Bacharelado. Como72

mencionado nas últimas reuniões, o coordenador apresentou proposta de alteração na73

Instrução Normativa n. 06, referente ao estágio do bacharelado, incluindo no art. 4º da74

emenda n. 01 a exigência de encaminhamento pelo aluno do relatório de iniciação75

científica além dos demais documentos já previstos para apreciação de equivalência76



do respectivo trabalho. A prof.ª Juliana fez ressalva de que cabe ao Colegiado verificar77

se o conteúdo está dentro da área de Ciências Biológicas e/ou de atuação do biólogo,78

mas não análise de mérito, o que foi assentido pelos presentes. O Colegiado aprovou79

por unanimidade a alteração. Item 11 – apreciação de proposta de estágio80

supervisionado do Bacharelado, de Leonardo Barbosa Rangel. Após análise, o81

Colegiado baixou o pedido em diligência para adequação à IN. n. 06, uma vez que o82

cronograma não previu interstício mínimo de 90 (noventa) dias entre a apresentação83

da proposta de estágio e sua defesa pública. Item 12 – apreciação sobre84

equivalência de UC, de Alysson Barbosa Guimarães. Relatora: Liliam Ide. O85

Colegiado aprovou por unanimidade voto da relatora favorável aos aproveitamentos86

das UCs cursadas no Bacharelado em Bioquímica do Campus Centro-Oeste da UFSJ,87

Anatomia Humana (BQ006) e Bioquímica e Sociedade (BQ005) como eletivas, e88

Histologia e Embriologia (BQ011) equivalente à Lab. de Histologia (CB012). Item 13 –89

espaço livre. O membro discente informou que os alunos do curso de reuniriam logo90

mais em assembleia para definir se entrariam em greve como alunos de outros cursos91

da UFSJ, em apoio às ocupações e protestos contra medidas do governo federal.92

Encerrada a reunião, eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria93

do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e94

assinada pelos membros presentes.95

São João del-Rei, 28 de outubro de 2016.96

Prof. André Flávio Soares Ferreira Rodrigues ________________________________97

Prof. Gabriel Menezes Viana ______________________________________________98
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Discente Bruno Venancio Oliveira __________________________________________102


