
Ata da Octogésima Oitava Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze3

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

teve início a octogésima oitava 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

Samuel Lobo. Também presentes os discentes Mariana Caroline Borges e Ello Brasil8

Silva. O presidente colocou a pauta em discussão, e o Colegiado excluiu o item 12 -9

revisão das instruções normativas de abreviação de curso, pois constatou-se que o10

CONEP publicou, em 04/12/13, a Res. n. 43 que regulamenta o assunto; também foi11

excluído o espaço livre e incluído os itens 2 e 3 - aprovações ad referendum, 17 - estágio12

do bacharelado, e 18 e 19 - estágios de docência; ficou, assim, aprovada como segue.13

Item 1 - informes. O presidente informou que: a) três vagas de monitoria não foram14

preenchidas, e outra foi redistribuída de Química Orgânica para Patologia, pois o15

professor daquela UC não se interessou por um segundo processo de seleção após16

anulação do primeiro, devido ao deferimento do recurso de candidato; b) não houve17

candidatos a coordenador do curso e vice desde abertura do edital em 11/04, com18

período de inscrições até 28/04; em consulta à PROEN, a orientação foi de não prorrogá-19

lo, mas abrir um novo se não houver inscritos; os atuais mandatos terminam em 28/05 e20

o Colegiado deve atentar para possível nomeação pro tempore e quorum da próxima21

reunião em 30/05; c) para melhor transição da gestão e diminuição de requerimentos, a22

COBIO enviou à DICON o memorando n. 05/2017, com equivalências e aproveitamentos23

de UCs do curso de Zootecnia deferidos pelo Colegiado, solicitando cadastramento no24

sistema para registro automático nos históricos dos alunos; d) a UC Histologia Especial25

Sistêmica está pronta para oferecimento, aguardando informação sobre horários de aula26

para abertura das inscrições; e) como indicado pelo Centro Acadêmico, a Reitoria27

nomeou, nesta data, Samuel Lobo para compor o Colegiado, através da Portaria n. 277.28

Item 2 - apreciação da aprovação ad referendum n. 03-2017-1, de anulação do29

processo de seleção da monitoria de Química Orgânica. O Colegiado referendou por30

unanimidade decisão que acatou recurso da aluna Luana de Oliveira Torres, interposto31

através da solicitação geral n. 03-2017-1. Item 3 - apreciação da aprovação ad32

referendum n. 04-2017-1, de equivalência de iniciação científica para estágio do33

bacharelado da aluna Caroline Marcela da Silva. O Colegiado referendou por34

unanimidade a equivalência, aprovada dentro do prazo da DICON para regularização de35

colação de grau, do trabalho “Pesquisando o processo de ensino-aprendizagem -36

aprendizagem de biotecnologia no Espaço Casa Verde”, orientado pela prof.ª Iara Lopes,37

que atribuiu à aluna nota nove. Item 4 - aprovação da ata da 22ª Reunião38



Extraordinária, realizada em 04 de abril de 2017. O Colegiado aprovou a ata por cinco39

votos favoráveis e uma abstenção. Item 5 - apreciação sobre prorrogação de prazo de40

integralização, de Amanda Cristina Silva. O Colegiado aprovou por unanimidade a41

prorrogação por um semestre. Item 6 - apreciação sobre prorrogação de prazo de42

integralização, de Valdeir Henrique de Jesus. O Colegiado aprovou por unanimidade a43

prorrogação por um semestre. Item 7 - apreciação sobre prorrogação de prazo de44

integralização, de Mariana dos Reis Paiva. O Colegiado aprovou por unanimidade a45

prorrogação por um semestre. Item 8 - apreciação sobre prorrogação de prazo de46

integralização, de Mariana Borges. O Colegiado aprovou por unanimidade a47

prorrogação por um semestre. Item 9 - apreciação sobre prorrogação de prazo de48

integralização, de Nathalia de Oliveira Melo. O Colegiado aprovou por unanimidade a49

prorrogação por um semestre. Item 10 - apreciação sobre aproveitamento de UCs, de50

Stephânia Carvalho Arantes. Relatora: Juliana Lyon. O Colegiado aprovou por51

unanimidade a equivalência de Química Orgânica I (BQ001) para Química Orgânica para52

Ciências Biológicas (CB006), e o aproveitamento de Anatomia Humana (BQ006) e de53

Bioquímica e Sociedade (BQ005) como eletivas, mas indeferiu a equivalência de Lab. de54

Biologia Celular do curso de Bioquímica para a homônima de Ciências Biológicas, pois a55

aluna não apresentou o respectivo plano de ensino para análise. Item 11 - apreciação56

sobre proposta de estágio do bacharelado, de Lidiane Passos. Relatora: Liliam Ide.57

O Colegiado por unanimidade baixou o pedido em diligência, para ajuste da data de58

defesa com interstício de noventa dias da apresentação da proposta, ou justificativa de59

antecipação. De acordo com o sugerido pela relatora, também deverá anexar carta,60

declaração ou termo de responsabilidade do orientador se comprometendo a atender a61

todas as questões ou requisitos legais e à obtenção das licenças que forem necessárias62

à execução do projeto. O Colegiado decidiu que tal procedimento será solicitado às63

futuras propostas, e ressaltou que a análise dos planos de trabalho é meramente64

acadêmico-formativa, de caráter pedagógico. Item 12 - apreciação sobre proposta de65

estágio do bacharelado, de Ello Silva. Relator: Luciano Rivaroli. Após leitura pelo66

aluno de carta justificando a defesa em menos de noventa dias, também assinada pela67

orientadora, prof.ª Tatiana Cornelissen, o Colegiado aprovou por unanimidade a proposta68

“Riqueza de espécies de borboletas dos campos rupestres da Serra de São José - MG:69

composição específica e sazonalidade”. Item 13 - apreciação sobre equivalência de70

iniciação científica para estágio do bacharelado, de Aline Cristini Anselmo. Relator:71

André Rodrigues. O Colegiado aprovou por cinco votos favoráveis e uma abstenção a72

equivalência do trabalho “Micropropação de candeia (Eremanthus erythropappus (DC.)73

McLeish)”, orientado pela prof.ª Fernanda Nery, que atribuiu à aluna nota máxima. Item74

14 - apreciação sobre estágio de docência de Ana Karla Tzortzato Almeida75

(PIPAUS/UFSJ) em Prae de Biologia. Relator: Gabriel Viana. O Colegiado aprovou por76



unanimidade o estágio sob supervisão da prof.ª Priscila Fernandes. Item 15 - apreciação77

de planos de ensino do 1º/2017. O Colegiado aprovou por unanimidade os planos de78

Imunologia, Lab. de Biologia Geral, Prae de Biologia e Matemática para Ciências79

Biológicas, modificado após troca de professor. Item 16 - apreciação sobre80

equivalência de UC, de Iago de Oliveira Peixoto. Relator: Luciano Rivaroli. O81

Colegiado indeferiu o pedido por unanimidade, com base no §3º do art. 4º da Res.82

CONEP n. 13, de 29/04/15, devido à não apresentação dos planos de ensino necessários83

à análise. Item 17 - apreciação sobre equivalência de UC, de Katislaine Resende.84

Relator: André Rodrigues. O Colegiado aprovou por unanimidade a equivalência de85

Cálculo Diferencial e Integral I (ME002) para Matemática para Ciências Biológicas86

(CB003), mas indeferiu a equivalência de Química Geral para Engenharia para Química87

Geral para Ciências Biológicas devido à falta de documentos. Item 18 - apreciação88

sobre proposta de estágio do bacharelado, de Mariana Borges. O Colegiado por89

unanimidade baixou o pedido em diligência para que anexe carta, declaração ou termo90

de responsabilidade do orientador se comprometendo a atender a todas as questões ou91

requisitos legais e à obtenção das licenças que forem necessárias à execução do projeto.92

Item 19 - apreciação sobre estágio de docência de Cássio Cardoso Pereira93

(PGE/UFSJ) em Métodos de Estudos Florísticos. O Colegiado aprovou por94

unanimidade o estágio sob supervisão da prof.ª Gislene Castro. Item 20 - apreciação95

sobre estágio de docência de Ana Elisa de Siqueira Santos (PPEDU/UFSJ) em96

Métodos de Estudos Florísticos. O Colegiado aprovou por unanimidade o estágio sob97

supervisão do prof. Gabriel Viana. Antes do encerramento da reunião, o prof. Gabriel98

agradeceu ao prof. André pela condução da COBIO e a todos que contribuíram durante99

essa gestão da qual teve orgulho de participar; o prof. André agradeceu a todos,100

afirmando ter buscado continuar o trabalho da gestão da prof.ª Liliam, e lembrou desafios101

como a reformulação dos PPCs entre outras demandas; os demais membros102

comentaram sobre o reconhecimento dos alunos, as regras claras para todos e os103

cuidados não vistos em outros cursos. Encerrada a reunião, eu, Anderson Macedo104

Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata105

que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.106

São João del-Rei, 25 de abril de 2017.107
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