
Ata da Octogésima Sétima Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta3

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

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

Biológicas. Compareceram, sob presidência do prof. André Rodrigues, os membros do6

Colegiado: profs. Gabriel Viana, Juliana Lyon, Liliam Ide e Luciano Rivaroli, e o discente7

Bruno Oliveira. Também presentes as discentes Ana Amélia Silva e Luiza Santiago. O8

presidente colocou a pauta em discussão, e o Colegiado retirou os itens 13 e 14, pois a9

DICON não enviara os processos de prorrogação de Jockson Melo e Nayara Fernandes,10

ficando aprovada como segue. Item 1 - informes. O presidente informou que: a) a ata da11

86ª Reunião Ordinária, de 13/02/17, consta aprovada pela assinatura de todos os12

membros para envio das solicitações de monitoria dentro do prazo de edital da PROEN;13

b) a COBIO mantém em seu site até o momento as decisões ad referendum de 2016, o14

que em consulta aos presentes foi considerado desnecessário pois as atas das reuniões15

que incluem suas aprovações também estão publicadas; c) o Conselho Federal de16

Biologia convidou os cursos de Licenciatura e Bacharelado, devido à sua pontuação no17

ENADE, para concorrerem ao Selo CFBio de Qualidade de Cursos – Edição 2017,18

solicitando até 31/04 o envio dos PPCs e listas dos egressos de 2015 e 2016, e dentre19

esses os que possuem registro no conselho; d) em atendimento à pró-reitoria de ensino,20

o coordenador respondeu da melhor forma possível ao Guia do Estudante, que avalia e21

divulga os cursos participantes, mas sugeriu à PROEN uma comunicação oficial com22

antecedência sobre a obrigatoriedade de participação e para que as demais unidades23

forneçam informações que extrapolam o âmbito da coordenação. Item 2 - apreciação da24

aprovação ad referendum n. 01-2017-1, de marcação de banca de TCC de Reinaldo25

Araújo. O Colegiado referendou por unanimidade a marcação da defesa do trabalho26

“Efeito do gradiente altitudinal sobre a diversidade funcional da comunidade das aves na27

Serra de São José, Minas Gerais, Brasil”, em 13/03/17, às 09h, no DCNAT, com banca28

composta por Fernando Azevedo (supervisor), Tatiana Cornelissen e Letícia Vieira, que29

atribuíram ao aluno nota 9,5 (nove e meio). Item 3 - apreciação da aprovação ad30

referendum n. 02-2017-1, de equivalência de UC para Maria Estela Ferreira. O31

Colegiado referendou por unanimidade a equivalência de Prática do Ensino de Biologia I32

mais Educação Ambiental (currículos 120/2012 e 125/2012) para Prae Transdisciplinar33

(currículo 120/2015), concedida em vista dos prazos da DICON para regularização de34

colação de grau. Item 4 - apreciação sobre calendário de reuniões. O Colegiado35

aprovou por unanimidade as reuniões ordinárias do 1º/2017 para os dias 25/04, 30/05,36

27/06 e 18/07, pela manhã. Item 5 - apreciação de plano de ensino de Prae de37

Ciências do 2º/2016. O Colegiado aprovou por unanimidade o referido plano. Item 6 -38



apreciação de plano de ensino de Prae Transdisciplinar do 2º/2016. O Colegiado39

aprovou por unanimidade o referido plano. Item 7 - apreciação de planos de ensino do40

1º/2017. O Colegiado aprovou por unanimidade os planos de Bioética, Biofísica,41

Biogeografia, Biologia Celular, Cultura de Tecidos Vegetais, Estrutura do Ensino no Brasil,42

Farmacologia, Fisiologia Geral e Humana, Fisiologia Vegetal, Formação do Profissional43

Biólogo, Lab. de Biologia Celular, Laboratório de Microbiologia, Lab. de Química, Lab. de44

Protostômios II, Matemática para Ciências Biológicas, Metodologia de Ensino de Ciências45

e Biologia, Microbiologia, Química Orgânica para Ciências Biológicas, e com ressalvas os46

planos de Introdução à Libras, condicionada à adequação do modelo ultrapassado, e de47

Anatomia Humana e Lab. de Anatomia Humana, condicionada à substituição do termo48

“EAD” usado incorretamente em referência a aulas não presenciais. Planos com49

planejamentos de saídas foram analisados em conjunto na sequência. Item 8 –50

apreciação de planejamentos de quilometragem do 1º/2017. O Colegiado aprovou por51

unanimidade os planos e saídas de: a) Gestão Ambiental – Flona, em 16/05 (36km); b)52

Métodos de Estudos Florísticos – Serra de São José, em 07/04 (56km), 28/04 (16km) e53

19/05 (16km); c) Métodos de Estudos Faunísticos – Serra de São José, em 12/04 (30km),54

e Flona em 19/04 (25km), 26/04 (25km) e 03/05 (25km). Quanto à Ecologia Geral, notou-55

se ausência no plano de menção à saída, e que além disso a viagem foi prevista para um56

sábado, fora do horário normal da UC. Assim, o Colegiado recomendou o ajuste do plano57

ou o oferecimento de eletiva para dar condições e também comprometer os alunos58

interessados na viagem, visando melhor aproveitamento dos veículos, e permitindo59

aproveitamento separado dessa carga horária. Item 9 – apreciação de solicitação n.60

01/2017-1, de Ana Amélia Maia Silva. Após discussão e sendo aberta a palavra à aluna,61

havendo a prof.ª Juliana e o prof. Luciano se retirado da reunião antes de uma definição,62

o Colegiado indeferiu por 03 (três) votos e 01 (uma) abstenção a inscrição em caráter não63

presencial ou abertura de turma especial de Organografia e Taxonomia Vegetal, mas64

autorizou a liberação de correquisito para cursar a UC de laboratório, e propôs rever as65

instruções normativas sobre abreviatura de curso. Atingido o teto e encerrada a reunião,66

ficaram os assuntos restantes para serem discutidos em outra reunião. Eu, Anderson67

Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei68

esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.69

São João del-Rei, 28 de março de 2017.70
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