
Ata da Nonagésima Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze3

minutos, na sala C-3.15 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco,4

teve início a nonagésima reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas.5

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

professoras Gislene Carvalho, Liliam Midori e Flávia Carmo, e o discente Samuel Itxai.7

Também se fez presente durante a reunião a prof.ª Patrícia Lima. O presidente colocou a8

pauta em discussão, e o Colegiado aprovou a troca de relator do item 8, devido ao9

convite à prof.ª Liliam para compor banca do TCC de Valdeir de Jesus, e aprovou a10

retirada dos itens 10 - proposta de estágio de Lidiane Passos, e 13 - prorrogação do11

prazo de integralização de Bruna Dimarães, devido à não chegada da documentação12

necessária; sendo assim, a pauta foi aprovada como segue. Item 1 - informes. O13

presidente informou que: a) em reunião ontem a PROEN informou que caberá aos14

coordenadores de curso efetivarem a inscrição no ENADE 2017 dos ingressantes e15

concluintes, estes últimos com obrigatoriedade de realizar a prova do ENADE em16

novembro deste ano; b) amanhã deverá ser publicado edital para vaga de membro17

docente do Colegiado que não foi preenchida na última eleição; c) a DICON divulgou18

edital de manifestação de ampla defesa para alunos em lista de desvinculação; d) o19

horário de aulas do próximo semestre ainda está em ajuste devido à não comunicação de20

algumas disciplinas pelo DCNAT e à análise de pedidos de professores e alunos; e) a21

saída de alunos de Ecologia Geral para o Parque Estadual do Itacolomi foi cancelada22

pela professora responsável após aviso da entidade da impossibilidade em recebê-los no23

momento, e o Setor de Orçamento fará o estorno da respectiva verba de transporte. Item24

2 - aprovação da ata da 89ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de maio de 2017. O25

Colegiado aprovou a referida ata por unanimidade. Item 3 - definição do calendário de26

reuniões - 2º/2017. Após discussão, o Colegiado aprovou por unanimidade o27

adiantamento da reunião ordinária de 18/07 para 14/07, também pela manhã, e marcou28

as reuniões do próximo semestre em 16/08, 29/08, 26/09, 31/10, 28/11 e 19/12,29

ressalvando que esta poderia ocorrer à tarde. Item 4 - apreciação sobre prorrogação30

de prazo de integralização, de Sarah de Oliveira Emerenciano. Haja vista a não31

apresentação até então do planejamento da extrapolação, o Colegiado não pôde apreciá-32

lo e manteve o processo baixado em diligência, sendo sugerido que a aluna fosse33

avisada de que pode enviá-lo por e-mail ou procurar o representante discente. Item 5 -34

apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Stephânia Carvalho35

Arantes. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade baixar o processo em36

diligência, para comprovação da contagem das atividades complementares e37

apresentação da documentação do projeto de iniciação científica. Item 6 - apreciação38



sobre solicitações de monitoria - 2º/2017. O Colegiado manteve os critérios dos39

semestres anteriores e aprovou por unanimidade as solicitações de monitoria de 12h40

classificadas na seguinte ordem: Lab. de Anatomia Vegetal; Lab. de Histologia;41

Protostômios I e Lab. de Protostômios I; Genética Geral; Deuterostômios I; Biologia42

Molecular; Biologia do Desenvolvimento; Anatomia Vegetal; Bioquímica; Histologia; Física43

para Ciências Biológicas; Fitossociologia; Didática para as Ciências Naturais; Lab. de44

Anatomia Vegetal. Item 7 - apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado, de45

Israela Pimenta de Sousa. Relator: Flávia Carmo. O Colegiado aprovou voto da46

relatora favorável à proposta “Multiplicação in vitro da sempre-viva Comanthera elegans47

(Bong.) L. R. Parra & Giul”, por 04 (quatro) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção,48

sendo esta da prof.ª Gislene, supervisora do estágio que também tem o pesquisador da49

EPAMIG Erivelton Resende como cossupervisor. Item 8 - reapreciação sobre proposta50

de estágio do bacharelado, de Valdeir Henrique de Jesus. Relator: Luciano Rivaroli.51

Após esclarecimentos da supervisora, prof.ª Patrícia Lima, sobre as modificações na52

proposta originalmente aprovada em setembro de 2016, o Colegiado aprovou por53

unanimidade a proposta agora intitulada “A importância de VIP como regulador de54

processos fisiológicos em modelos animais”. Item 9 - apreciação sobre marcação de55

defesa de TCC do bacharelado, de Valdeir Henrique de Jesus. Considerando os56

esclarecimentos anteriores, o Colegiado aprovou a marcação da referida defesa pública57

para 13/07/15, às 15h, por 04 (quatro) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção, sendo esta58

da prof.ª Liliam, que integrará a banca de avaliação com os professores André Flávio59

Rodrigues e Patrícia Lima (presidente). Item 10 - apreciação sobre a proposta de60

declaração de responsabilidade para estágios. Após discussão, o Colegiado aprovou61

por unanimidade o modelo de declaração proposto pela prof.ª Liliam, com alterações.62

Item 11 - apreciação de equivalência de apresentação em congresso como defesa63

de TCC do bacharelado, de Nathalia Melo. O Colegiado aprovou por unanimidade o64

pedido, considerando a documentação apresentada pela aluna e carta do orientador, prof.65

Andrey Castro, atribuindo à aluna nota máxima e cientificando que seu trabalho foi66

avaliado e premiado como melhor apresentação oral por comissão científica67

especializada do XXII Encontro Brasileiro de Ictiologia. Item 12 - apreciação sobre68

solicitação de turma especial de Química Orgânica para Ciências Biológicas. Após69

análise, o Colegiado indeferiu o pedido devido à falta de clareza da solicitação e à lista70

de assinantes não alcançar o mínimo exigido de cinquenta por cento da última turma71

oferecida, uma vez excluídos os que ainda estão com a disciplina em curso no semestre72

e os que podem cursá-la em RER. Item 13 - espaço livre. A prof.ª Liliam perguntou73

sobre o andamento da proposta da semana acadêmica e o prof. Luciano disse que havia74

sido encaminhada e aguardava avaliação. Samuel informou que o tema da VII Semabio75

escolhido pelos alunos através de concurso foi “O estudo da vida para além dos livros: a76



biologia sob uma perspectiva política”. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi77

encerrada. Eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de78

Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos79

membros presentes.80

São João del-Rei, 27 de junho de 2017.81

Prof. Luciano Rivaroli ______________________________________________________82

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ____________________________________________83

Prof.ª Liliam Midori ide _____________________________________________________84

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ______________________________________________85

Discente Samuel Itxai Silva Lobo _____________________________________________86
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