
Ata da Nonagésima Primeira Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às catorze horas e quinze3

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

teve início a nonagésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências5

Biológicas. Compareceram, sob presidência do prof. Luciano Rivaroli, os membros do6

Colegiado: prof.ª Liliam Midori Ide e prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro, e o7

discente Samuel Itxai Silva Lobo. Estiveram ausentes a prof.ª Gislene Carvalho de Castro,8

em período de férias, e a prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto, por motivo de saúde. Também9

presente a discente Stephânia Carvalho Arantes. O presidente colocou a pauta em10

discussão, e o Colegiado aprovou a retirada dos itens 4 - prorrogação do prazo de11

integralização de Sarah de Oliveira Emerenciano, 6 - proposta de estágio de Lidiane12

Passos, e 8 - prorrogação do prazo de integralização de Natália Roberta Chagas13

Nogueira, devido ao não recebimento de toda a documentação necessária; sendo assim,14

a pauta foi aprovada como segue. Item 1 - informes. O presidente informou que: a) o15

curso de Ciências Biológicas foi contemplado com R$4.934,28 para realização de sua16

semana acadêmica, conforme resultado do respectivo edital; b) a prof.ª Liliam assumirá a17

coordenação de 17 a 21/07, o coordenador e a vice-coordenadora retomarão suas18

funções respectivamente em 01/08 e 25/07, e considerando o período de recesso de19

aulas o atendimento poderá ser restrito a um horário a ser divulgado; c) o CONEP20

aprovou a prorrogação do prazo de integralização de curso, por 05 (cinco) semestres, da21

aluna Josimara Cristina Fazzion, em recurso contra o indeferimento deste Colegiado,22

sendo levado em consideração o baixo aproveitamento de disciplinas da Zootecnia e o23

pouco prazo após transferência. A prof.ª Liliam comentou que muitas vezes as decisões24

são a favor do aluno nessas instâncias, e o prof. Andrey lembrou que pela segunda vez o25

CONEP acata recurso contra decisão do Colegiado nesse tipo de matéria; d) a26

coordenação atendeu na última semana um aluno, acompanhado de sua mãe, os quais27

relataram o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e dislexia do estudante, e28

consequentes dificuldades durante o primeiro semestre letivo. Informaram que por meio29

de laudo o aluno pôde contar com um auxiliar para interpretar a prova do ENEM. A30

coordenação procurou a PROEN em busca de orientação, e neste primeiro momento31

pensou em semestralmente sugerir aos professores a realização de avaliações orais32

devido à dificuldade do aluno com informações escritas, para as quais precisa de uma33

lâmina especial de correção. A coordenação se colocou aberta a sugestões. O prof.34

Andrey pontuou que uma sugestão à Câmara de Ensino seria a instituição de bolsas de35

tutoria para pós-graduandos auxiliarem alunos da graduação, o que viria a ser útil em tais36

situações. O discente Samuel complementou que o PET-Filosofia possui um programa de37

bolsas para alunos com maior CR exercerem tutoria desse tipo. A prof.ª Liliam comentou38



que poderiam ser consultados outros setores da universidade, como o de Assistência39

Estudantil, bem como o PET-Saúde que conta com alunos da Medicina e da Psicologia.40

Observou também ser importante entender bem as questões envolvidas para permitir41

melhores propostas, por exemplo, se haveria limitações ou riscos para aulas práticas,42

suporte de material para avaliação ou possibilidade de alguém transcrever suas43

respostas. O prof. Luciano agradeceu às sugestões. Item 2 - aprovação da ata da 23ª44

Reunião Extraordinária, realizada em 20 de junho de 2017. O Colegiado aprovou a ata45

por 03 (três) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção do prof. Andrey, que não esteve46

presente na ocasião. Item 3 - aprovação da ata da 90ª Reunião Ordinária, realizada47

em 27 de junho de 2017. O Colegiado aprovou a ata por 03 (três) votos favoráveis e 0148

(uma) abstenção do prof. Andrey, que não esteve presente na ocasião. Item 4 -49

apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Stephânia Carvalho50

Arantes. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por51

um semestre. Item 5 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de52

Bruna Silva Dimarães. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade baixar o53

processo em diligência, para complementação de documentação de regularização de seu54

estágio supervisionado da licenciatura e seu pedido de equivalência de unidade curricular.55

Item 7 - apreciação sobre equivalência de unidade curricular, de Felipe Lopes56

Teixeira Gomes. O coordenador informou que a maioria dos pedidos do referido aluno57

se tratavam de aproveitamentos de UCs já cursadas ou aproveitadas enquanto cursou o58

bacharelado, e que agora poderiam ser mantidos na graduação em licenciatura, na qual59

ingressou neste ano. Em seguida foi analisado o plano de ensino de Comunicação em60

Língua Brasileira de Sinais: fundamentos da educação bilíngue para surdos (LIB038),61

cursada na UFPR, cuja equivalência à Introdução à Língua Brasileira de Sinais (CB053),62

foi aprovada pelo Colegiado por unanimidade. Item 8 - espaço livre. O prof. Andrey63

comunicou que estará responsável pelos seminários da Pós Graduação em Ecologia64

(PGE) e que há intenção de aprimorar as conversações com a organização da Semabio65

para uma integração na programação. Foram discutidas questões sobre a participação66

dos estudantes no evento, bem como o envolvimento dos alunos no curso e na67

universidade. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Anderson68

Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei69

esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.70

São João del-Rei, 14 de julho de 2017.71
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