
Ata da Octogésima Quinta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta3

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

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

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

membros do Colegiado: profs. Gabriel Viana, Juliana Lyon e Liliam Ide. Também7

compareceu a discente Maria Tereza Costa. O presidente colocou a pauta em discussão,8

sendo incluído o item 8, e aprovada como segue. Item 1 - informes. Primeiramente, o9

prof. Gabriel justificou que, como coordenador em exercício, convocou esta reunião para10

atender ao regimento interno e tratar questões urgentes além de assuntos que pudessem11

sobrecarregar o próximo encontro. Em seguida, o presidente informou que: a) as atas da12

84ª reunião ordinária, de 28/10/16, e da 20ª reunião extraordinária, de 08/11/16, constam13

aprovadas mediante assinatura de todos os membros para instrução do processo de14

Monique Coelho, ainda em andamento; b) o Setor de Transporte informou novos valores15

de custo para este ano – vans a R$2,16 e ônibus/micro-ônibus a R$4,16 por km, o que16

deverá ser considerado na aprovação das demandas, cujo planejamento já foi solicitado17

à área de Biologia; além disso foram emitidas cinco RTs para reposição de aulas a serem18

descontadas da cota de 2016, segundo Setor de Orçamento; c) editais para eleições de19

membro docente do Colegiado e membros do NDE devem ser publicados amanhã,20

conforme aprovados pela PROEN-ADJ; d) de acordo com edital da PROEN, os21

professores têm até 10/02 para solicitarem monitorias para o próximo semestre, e os22

colegiados até 17/02 para apreciá-los; e) a PROEN enviou a minuta das novas normas23

acadêmicas para última consulta, e os demais membros poderão fazer suas observações.24

Item 2 - aprovação da ata da 21ª reunião extraordinária, realizada em 20 de janeiro25

de 2017. O Colegiado aprovou a ata por 03 (três) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção26

do prof. André, ausente nessa reunião. Item 3 - aprovação de planos de reposição do27

2º/2016. Dentre os planos pendentes foram recebidos os de Protostômios I, Biologia da28

Conservação, Entomologia e Lab. de Entomologia, Histologia e Lab. de Histologia, Física29

para Ciências Biológicas, Bioquímica, Restauração Ecológica de Ecossistemas,30

Fitossociologia, Genética Geral, Comportamento Animal, Ecologia de Populações,31

Trabalho de Campo, Anatomia Vegetal e Lab. de Anatomia Vegetal, e como decidido na32

última reunião, de que seriam avaliados exclusivamente quanto à data e horário de33

reposição e se dentro do período definido pelo CONEP e pelo Colegiado, os referidos34

planos foram aprovados por unanimidade, ressalvando-se que sem análise de conteúdo,35

devendo qualquer eventual inconsistência ser discutida entre docente e discente. Item 4 -36

apreciação de equivalência de iniciação científica para estágio do bacharelado, de37

Maria Tereza Costa. Relatora: Juliana Lyon. O Colegiado aprovou por unanimidade o38



voto da relatora, favorável ao aproveitamento do trabalho “Malvaceae Juss. na Serra do39

Lenheiro, Minas Gerais: Composição florística e fitogeografia”, orientado pela prof.ª40

Gislene Castro, que concedeu à aluna a nota 10,0 (dez). Item 5 - apreciação de41

equivalência de iniciação científica para estágio do bacharelado, de Letícia42

Valadares Ballotin. Relatora: Liliam Ide. O Colegiado aprovou por unanimidade o voto43

da relatora, favorável ao aproveitamento do trabalho “Influência do exercício físico sobre44

a densidade neuronal no giro dentado do hipocampo de ratos jovens e adultos”, orientado45

pelo prof. Gilcélio Silveira, que concedeu à aluna a nota 10,0 (dez). Item 6 - apreciação46

sobre equivalência de UC, de Poliana Azevedo e Letícia Pereira. Relator: Gabriel47

Viana. O Colegiado aprovou por unanimidade voto do relator contrário à equivalência de48

Psicologia da Educação, do curso de Pedagogia, para Psicologia da Educação - CB046.49

Item 7 - apreciação sobre equivalência de UC, de Luiza dos Santos Barros. Relator:50

André Rodrigues. O Colegiado aprovou por unanimidade voto do relator contrário à51

equivalência de Zoologia Geral, do curso de Ciências Rurais da UFSC, para as UCs52

Protostômios I, Protostômios II, Lab. de Protostômios I e Lab. de Protostômios II (CB025,53

CB026, CB031 e CB032), mas favorável à equivalência de Ecologia Geral, cursada na54

mesma universidade, para Ecologia Geral - CB021. Item 8 – apreciação da ocorrência55

n. 01/2016-2. O presidente leu a alegação de alunos sobre não reposição de aula56

ministrada durante a greve, pela UC Deuterostômios I, e sua possível cobrança em57

avaliação; então informou que lhes solicitou a especificação do conteúdo da aula e58

indicação dos estudantes que teriam presenciado a mesma, o que não foi respondido até59

o momento. Após discussão e esclarecimentos, o Colegiado deliberou por unanimidade60

pelo arquivamento da ocorrência, avaliando não haver materialidade, pela ausência de61

documentação objetiva, para que se desse encaminhamento,. Item 9 – espaço livre.62

Não houve. Encerrada a reunião, eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da63

Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será64

aprovada e assinada pelos membros presentes.65

São João del-Rei, 31 de janeiro de 2017.66

Prof. André Flávio Soares Ferreira Rodrigues ________________________________67

Prof. Gabriel Menezes Viana ______________________________________________68

Prof.ª Juliana Pereira Lyon _______________________________________________69

Prof.ª Liliam Midori ide ___________________________________________________70
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