
Ata da Octogésima Sexta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e3

quarenta e cinco minutos, na sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais,4

Campus Dom Bosco, teve início a octogésima sexta reunião ordinária do Colegiado do5

Curso de Ciências Biológicas. Compareceram, sob presidência do prof. André Flávio6

Rodrigues, os membros do Colegiado: professoras Juliana Lyon e Liliam Ide, e o7

representante discente Bruno Oliveira. Também presentes os graduandos Bruna Silva8

Dimarães, Flávio Trindade Faccion e Maria Estela Ferreira. O presidente colocou a pauta9

em discussão, e o Colegiado deliberou pela inclusão do item 10, renumerando o seguinte10

e excluindo o espaço livre, sendo aprovada como segue. Item 1 - informes. O presidente11

informou que: a) a Reitoria publicou as portarias n. 92 e 93, de 07/02/2017, que nomeiam12

respectivamente o prof. Luciano Rivaroli como membro docente do Colegiado, com13

mandato até 06/02/19, e os profs. Paulo Henrique de Almeida Campos-Junior e Iara14

Freitas Lopes como membros do NDE, com mandato até 06/02/2021; b) atendendo a15

prazo da PROEN, a COBIO enviou o memorando n. 2/2017, em 10/02, com16

considerações sobre a minuta de normas acadêmicas. Item 2 - aprovação da ata da 85ª17

reunião ordinária, realizada em 31 de janeiro de 2017. O Colegiado aprovou referida a18

ata por unanimidade. Item 3 - aprovação de ajuste em cronograma de reposição das19

UCs Anatomia Vegetal e Lab. de Anatomia Vegetal. Seguindo procedimento das20

últimas reuniões, o Colegiado aprovou por unanimidade os cronogramas de reposição21

ajustados pela prof.ª Célia, que informou tê-lo acordado com os alunos dessas disciplinas.22

Item 4 - apreciação de solicitações de monitoria do 1º/2017. O prof. Luciano Rivaroli,23

chegou no início da discussão. Conforme edital da PROEN, o Colegiado aprovou por24

unanimidade critérios classificatórios de UCs com pedidos de monitoria: 1º) pertencentes25

ao núcleo comum da licenciatura e do bacharelado; 2º) exclusivamente práticas ou de26

laboratório; 3º) maiores índices de retenção; 4º) maior carga horária prática, no caso de27

UCs mistas; 5º) períodos mais anteriores; 6º) maior carga horária; 7º) obrigatórias de um28

grau acadêmico; 8º) pedidos de mais de uma bolsa, submetidos à nova rodada de29

classificação mantendo critérios anteriores. Assim, os pedidos ficaram na seguinte ordem:30

Lab. de Biologia Geral (20h), Lab. de Anatomia Humana (20h), Biologia dos Protistas31

mais Lab. de Biologia dos Protistas (20h), Biologia Celular mais Lab. de Biologia Celular32

(20h), Lab. de Microbiologia (12h), Fisiologia Geral e Humana (12h), Imunologia (12h),33

Fisiologia Vegetal (20h), Biofísica (20h), Deuterostômios II (20h), Matemática para34

Ciências Biológicas (12h), Química Orgânica para Ciências Biológicas (12h), Química35

Geral para Ciências Biológicas (12h), Microbiologia (12h), Prae de Biologia (12h),36

Introdução à Língua Brasileira de Sinais (20h), Cultura de Tecidos Vegetais (12h),37

Métodos de Estudos Florísticos (12h), Patologia (12h), Fisiologia Geral e Humana (12h),38



Cultura de Tecidos Vegetais (12h). Após essa decisão, a prof.ª Juliana Lyon saiu da39

reunião. Item 5 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Maria40

Estela Ferreira. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade a referida41

prorrogação por 02 (dois) semestres. Item 6 - apreciação sobre prorrogação de prazo42

de integralização, de Bruna Silva Dimarães. Após análise, o Colegiado aprovou por43

unanimidade a referida prorrogação por 02 (dois) semestres. Item 7 - apreciação sobre44

prorrogação de prazo de integralização, de Flávio Trindade Faccion. Após análise, o45

Colegiado aprovou a referida prorrogação por 01 (um) semestre. Item 8 – apreciação46

sobre marcação de defesa de trabalho de conclusão do Bacharelado, de Rosiane47

de Castro Costa. O Colegiado aprovou por unanimidade a marcação da referida defesa48

para 17/02, às 09h, no DCNAT, com banca de avaliação composta por Ana Paula49

Madureira (supervisora/presidente), Ivan Carlos dos Santos e Raquel Alves Costa, e50

como suplente Iara Freitas Lopes. Item 9 – apreciação sobre marcação de defesa de51

trabalho de conclusão do Bacharelado, de Leonardo Barbosa Rangel. O Colegiado52

aprovou por unanimidade a marcação da referida defesa para 17/02, às 14h30, no53

DCNAT, com banca de avaliação composta por Letícia Vieira (supervisora/presidente),54

Chaim José Lasmar e Júlio Louzada, e como suplente Tatiana Garabini Cornelissen. Item55

10 – apreciação sobre equivalência de UC, de Maria Estela Ferreira. Relatora: Liliam56

Ide. O Colegiado aprovou, por 03 (três) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção do57

membro discente, voto da relatora contrário à equivalência de Biodiversidade e Cultura58

(CB044) e Educação Ambiental (CB057, currículo 2012) para Prae Transdisciplinar59

(CB054). Item 11 – apreciação sobre equivalência de UC, de Iago Oliveira Peixoto.60

Relator: Luciano Rivaroli. O relator expôs a insuficiência de informações nas ementas61

apresentadas pelo aluno, e o Colegiado deliberou por unanimidade pela baixa dos seus62

pedidos em diligência, para que providencie com celeridade os referidos planos de ensino63

ou conteúdos programáticos para a próxima reunião. Encerrada a reunião, eu, Anderson64

Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei65

esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.66

São João del-Rei, 13 de fevereiro de 2017.67
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