
Ata da Nonagésima Segunda Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 nonagésima segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências5

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

Colegiado: as professoras Liliam Midori Ide e Flávia Carmo Horta Pinto, e o discente7

Samuel Itxai Silva Lobo. O Colegiado aceitou as justificativas de ausência da prof.ª8

Gislene Carvalho de Castro, por problemas de saúde na família, e do prof. Andrey9

Leonardo Fagundes de Castro, que marcou compromisso no horário devido a uma10

incorreção do e-mail de convocação. Também presente a discente Thaís Ferreira Bessas11

Silva, representando o Centro Acadêmico (CABIO). O presidente colocou a pauta em12

discussão, e o Colegiado aprovou a retirada do item 4 - apreciação sobre prorrogação do13

prazo de integralização de Nayara Lino Fernandes, devido ao não recebimento da14

documentação necessária, e a inclusão do item 9 - reivindicação de nova cadeira15

discente no Colegiado, proposta pelo membro discente acompanhado da representante16

do CABIO; os demais itens foram renumerados e a pauta foi aprovada como segue. Item17

1 - informes. O presidente informou que: a) a Portaria n. 507, de 19/07/17, da Reitoria,18

desvinculou alunos em situação irregular na UFSJ; as alunas Suellen Márcia de Sousa19

Gomes e Joyce Evelym Gonçalves se manifestaram durante edital de ampla defesa da20

DICON e não foram desvinculadas do curso de Ciências Biológicas; b) O CFBio informou21

que a licenciatura e o bacharelado em Ciências Biológicas da UFSJ não foram22

contemplados com seu selo de qualidade na edição 2017; os critérios e avaliação geral23

dos cursos serão apresentados durante o Fórum Nacional em Brasília, do qual a COBIO24

não participará devido ao custo da viagem; o prof. Luciano esclareceu que o selo é25

apenas uma premiação, e o não agraciamento não traz restrições ao curso; c) a COBIO26

publicará em breve o edital de seleção de monitores e assistentes didáticos; d) a27

inscrição dos alunos no ENADE foi concluída pela COBIO; levantou-se os alunos com28

mais de 80% da carga horária do curso cumprida ou com previsão de término até julho de29

2018, sendo que muitos não constavam na lista do Contac devido a estágios e atividades30

complementares não concluídos mas que podem ser finalizados rapidamente; agora31

caberá divulgar que não faltem ao exame, inclusive para não serem penalizados. Item 2 -32

aprovação da ata da 91ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de julho de 2017. Após33

leitura, o Colegiado aprovou a referida ata com alterações, por 03 (três) votos favoráveis34

e 01 (uma) abstenção da prof.ª Flávia, que esteve ausente nessa reunião. Item 3 -35

apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Natália Roberta36

Chagas Nogueira. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade a referida37

prorrogação por um semestre. Item 4 - apreciação de planos de ensino do 2º/2017.38



Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade os planos de Anatomia Vegetal,39

Bioquímica, Comportamento Animal, Ecologia de Ecossistemas e Comunidades, Ecologia40

de Populações, Física para Ciências Biológicas, Fitossociologia, Genética Geral,41

Histologia, Laboratório de Anatomia Vegetal, Laboratório de Histologia, Laboratório de42

Parasitologia, Neurobiologia e Endocrinologia Comparada, Parasitologia, Protostômios I,43

Psicologia da Educação e Restauração Ecológica de Ecossistemas. O Colegiado também44

aprovou os planos de Biologia dos Vegetais e Trabalho de Campo, mas sugerirá ao45

professor a adoção de um segundo método de avaliação; e, por fim, encaminhou para46

adequações os planos de Análise de Dados em Ecologia, Estatística para Ciências47

Biológicas e Laboratório de Protostômios I. Item 5 - apreciação de planejamentos de48

quilometragem do 2º/2017. Após análise, o Colegiado aprovou as seguintes viagens:49

Análise de Dados em Ecologia - vans para a Serra de São José, no marco zero da50

Estrada Real (30km, 31/08) e na trilha do mangue (30km, 14/09); Ecologia de51

Ecossistemas e Comunidades - van para a Serra de São José, na trilha do carteiro (30km,52

29/09); Fitossociologia - van para a Serra de São José, em Tiradentes (16km, 17/11);53

Restauração Ecológica de Ecossistemas - vans para Ritápolis (36km, 09/11) e para a54

UFLA (194km, 07/12); Trabalho de Campo - vans para a Serra de São José, nas Águas55

Santas (30km, 20/10) e na trilha da Mãe d’Água (30km, 27/10), e para a Serra do56

Lenheiro (20km, 10/11); Também foram aprovados uma van e um microônibus para o57

Parque Estadual do Itacolomi (360km, 30/11), para atender às UCs Análise de Dados em58

Ecologia, Ecologia de Ecossistemas e Comunidades e Trabalho de Campo. Quanto ao59

pedido conjunto do Laboratório de Ecologia Vegetal e Interações (LEVIN) e CABIO, de60

transporte de alunos com trabalhos aprovados para congresso na UFV, o Colegiado61

recomendou aos solicitantes que procurem primeiramente o setor de Assistência62

Estudantil, para obterem informações sobre auxílios pleiteáveis. Item 6 - apreciação63

sobre ocorrência n. 03/2017-1. O coordenador informou a ocorrência registrada junto à64

COBIO pelo prof. André Flávio Rodrigues, de que um grupo de alunos de Laboratório de65

Biologia dos Protistas, no último semestre, teria plagiado sistematicamente trabalhos de66

turmas anteriores. Após discussão, o Colegiado aprovou por unanimidade a realização de67

uma reunião fechada, com pauta única, para esclarecimentos com os alunos sobre o68

ocorrido. Item 7 - apreciação sobre estágios de docência sob orientação da prof.ª69

Priscila Correira Fernandes. Após análise, o Colegiado aprovou por unanimidade a70

realização de estágios de docência sob supervisão da professora Priscila Correia71

Fernandes em Biodiversidade e Cultura e em Prática em Ensino de Ciências, pelas72

mestrandas Cássia de Sousa Resende Reis e Tainah de Castro Abreu, do Programa de73

Pós-graduação em Educação (PPEDU/UFSJ). Item 8 - apreciação sobre pedidos de74

liberação de pré-requisito. Após análise, o Colegiado indeferiu por unanimidade as75

liberações de pré-requisitos de diferentes UCs solicitadas pelos alunos Paulo Henrique76



Ribeiro Ratti, Juan Fillipe da Silva Monteiro, Giselle de Oliveira Teixeira, Izabelle Caroline77

Fernandes Cardoso, Luiza dos Santos Barros, Alysson Barbosa Guimarães e Victória78

Bessa Alvarenga Lima. Ao final da discussão foi proposta a revisão da respectiva79

instrução normativa no que se refere à liberação de pré-requisitos para alunos em seu80

último ano de curso previsto, antes do prazo máximo de integralização. Item 9 -81

reivindicação do CABIO de nova cadeira discente no Colegiado. O membro discente82

reivindicou o acréscimo ao colegiado do curso de uma segunda representação dos83

alunos, embasado em leitura do Estatuto da UFSJ, que rege a universidade e deve se84

sobrepor às demais normas, de que a proporção de estudantes nos órgãos colegiados85

deve ser a mais próxima de trinta por cento. Após discussão, o Colegiado aprovou por86

unanimidade marcar uma reunião de trabalho para revisão geral do seu regimento,87

analisando toda a documentação disponível. Item 10 - espaço livre. O discente Samuel88

questionou a mudança do guichê da empresa de xerox, que saiu da biblioteca para o89

novo pavilhão de aulas, gerando reclamações dos alunos por ficar mais distante;90

segundo o prof. Luciano, os setores responsáveis justificaram que o serviço causava91

barulho e que havia um espaço projetado para ele no novo prédio. O prof. Luciano ainda92

informou que, juntamente com os coordenadores dos cursos de Física e Química, estão93

programando a transferência das turmas dos últimos períodos para seis salas do referido94

pavilhão destinadas às graduações do DCNAT. Não havendo mais assuntos a tratar, a95

reunião foi encerrada. Eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do96

Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada97

pelos membros presentes.98

São João del-Rei, 16 de agosto de 2017.99

Prof. Luciano Rivaroli ______________________________________________________100

Prof.ª Liliam Midori ide _____________________________________________________101

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ______________________________________________102

Discente Samuel Itxai Silva Lobo _____________________________________________103
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