
Ata da Octogésima Nona Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze minutos,3

na sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a4

octogésima nona reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas.5

Compareceram, sob presidência do prof. Luciano Rivaroli, os membros do Colegiado:6

professoras Gislene Castro, Juliana Lyon e Liliam Ide, e o discente Samuel Lobo. O7

presidente colocou a pauta em discussão, e o Colegiado excluiu o item 5, devido à aluna8

Lidiane Passos não ter apresentado ainda os ajustes à sua proposta de estágio conforme9

solicitado na última reunião; sendo assim, a pauta foi aprovada como segue. Item 1 -10

informes. O presidente informou que: a) conforme respectivas atas de apuração de votos,11

discentes e docentes elegeram os candidatos únicos aos cargos de coordenador e vice-12

coordenador do curso, professores Luciano Rivaroli e Gislene Carvalho de Castro, que13

foram devidamente nomeados através das portarias n. 362 e 363 da Reitoria, com14

mandatos de 29/05/17 a 28/05/19; b) devido à vacância do cargo de membro docente do15

Colegiado do prof. Luciano, que assumiu a coordenação, e à proximidade do término do16

mandato da prof.ª Juliana, será aberto edital para preenchimento dessas vagas até a17

próxima reunião ordinária, concomitantemente com edital para vaga do NDE após pedido18

de exoneração do prof. Paulo Henrique de Almeida Campos-Júnior, devido a afastamento19

para estágio pós-doutoral; c) através do memorando n. 20/2017, o Setor de Regulação e20

Legislação Educacional - SERLE/PROEN, solicita a divulgação da participação do curso21

de Ciências Biológicas no ENADE 2017, mas por se tratar de um exame utilizado para22

avaliar a instituição e que alcança vários cursos, o coordenador buscará a pró-reitoria23

para se discutir uma ação integrada na universidade para tal divulgação; d)24

diferentemente de períodos anteriores, quando este Colegiado ofertou vagas para o25

Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), a Assessoria para Assuntos26

Internacionais - ASSIN, no memorando n. 132/2017, informou que, segundo norma,27

cursos com carga horária obrigatória noturna estão excluídos de participar; e) a COBIO28

encaminhou aos professores os e-mails da Comissão de Ética no Uso de Animais -29

CEUA, sobre a necessidade de autorização prévia para aulas práticas e diretrizes para30

atividades com essa característica; a prof.ª Liliam, que coordena a comissão, esclareceu31

os procedimentos e apresentou discussões do Conselho Nacional de Experimentação32

Animal - CONCEA; f) o processo com recurso de Josimara Cristina Fazzion ao33

indeferimento pelo Colegiado, em reunião de 27/09/16, de sua prorrogação de prazo de34

integralização, foi remetido pela DICON à COBIO sem passar pelas instâncias superiores,35

como solicitado pela aluna, e o prof. André, ainda na coordenação, encaminhou o referido36

processo para análise do CONEP, no último dia 26 de maio. Item 2 - aprovação da ata37

da 88ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 2017. O Colegiado aprovou a38



ata por 04 (quatro) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção da prof.ª Gislene. Item 3 -39

apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Sarah de Oliveira40

Emerenciano. O Colegiado por unanimidade baixou o processo em diligência, para que41

a aluna apresente seu planejamento de extrapolação até a próxima reunião, a fim de42

permitir o processamento de seu pedido até o fim do semestre; também poderá ser43

verificada sua frequência nas disciplinas em que está inscrita. Item 4 - reapreciação44

sobre proposta de estágio do bacharelado, de Mariana Caroline Ferreira Borges.45

Relatora: prof.ª Liliam Ide. Após envio pelo orientador, prof. Luiz Gustavo Martins Silva,46

do DTECH/CAP, de carta informando a posse dos registros necessários à pesquisa e47

justificando antecipação da defesa, o Colegiado aprovou por unanimidade a proposta48

“Estrutura das comunidades de peixes na área de influência da PCH Nova Dorneles e49

PCH Maria Célia Mauad Notini - rio Pará, Minas Gerais”, sob co-orientação do prof.50

Andrey Fagundes de Castro, do DCNAT. Item 5 - apreciação sobre marcação de51

defesa de trabalho de conclusão do bacharelado, de Ello Brasil Ribeiro da Silva. O52

Colegiado aprovou por unanimidade a marcação da referida defesa para 28/06/17, às53

09h30, no DCNAT, com banca composta pela supervisora Tatiana Cornelissen, pela54

pesquisadora Lívia Mendes de Carvalho Silva, da EPAMIG, e pela prof.ª Gislene Castro,55

tendo como suplente a prof.ª Iara Lopes. Item 6 - apreciação sobre equivalência de56

unidade curricular, de Samuel Lima Ribeiro. Relatora: prof.ª Gislene Castro. O57

Colegiado aprovou por unanimidade voto da relatora favorável à equivalência de Ecologia58

Básica (GE046) para Ecologia Geral (CB021). Item 7 - apreciação sobre equivalência59

de unidade curricular, de Stephânia Carvalho Arantes. Relatora: prof.ª Juliana Lyon.60

O Colegiado aprovou por unanimidade voto da relatora favorável a equivalência de61

Biologia Celular (BQ004) para Laboratório de Biologia Celular (CB002). Item 8 - espaço62

livre. A prof.ª Gislene agradeceu aos presentes pela recepção em sua primeira reunião63

do Colegiado, e externou seu compromisso em estar à disposição do prof. Luciano64

enquanto vice-coordenadora para auxiliar no que for preciso. Em seguida, o prof. Luciano65

Rivaroli informou que o C.A. juntamente com o projeto Casa Verde estudavam ações66

possíveis para a semana do dia 05/06, Dia Mundial do Meio Ambiente. Não havendo67

mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Anderson Macedo Rodrigues,68

secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após69

lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.70

São João del-Rei, 30 de maio de 2017.71

Prof. Luciano Rivaroli ______________________________________________________72

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ____________________________________________73

Prof.ª Juliana Pereira Lyon _________________________________________________74

Prof.ª Liliam Midori ide _____________________________________________________75

Discente Samuel Itxai Silva Lobo _____________________________________________76
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