
Ata da Nonagésima Terceira Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e nove 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 terceira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências5

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

Colegiado: profs. Gislene Castro, Liliam Ide, Flávia Horta, Andrey Castro, e o discente7

Samuel Lobo. O presidente colocou a pauta em discussão, e o Colegiado aprovou a8

inclusão do item 10 - apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado de Talita de9

Rezende Bueno, sendo a pauta aprovada como segue. Item 1 - informes. O presidente10

informou que: a) os concluintes inscritos no ENADE devem responder ao questionário do11

INEP até 26/11; o prazo também está aberto para solicitarem acompanhamento especial12

no exame; o prazo para retificações pelas coordenações foi prorrogado até 31/08 e novas13

verificações podem ser feitas com a PROEN; b) o Setor de Orçamento esclareceu que a14

verba de custeio geral é remanejável para transporte, mas não o contrário; c) a COBIO15

publicará edital de monitoria e assistência didática para vagas não preenchidas; d) em16

reunião da Congregação ontem se discutiu programação de férias de coordenador e vice,17

norma sobre encargos didáticos e previsão de votação das normas acadêmicas pelo18

CONEP amanhã; e) a prof.ª Gislene, informou que buscou na PROEN diretrizes para19

auxílio a aluno com TDAH, dislexia e também síndrome de Irlen, e se prevê uma reunião20

com profissionais de assistência social e saúde para posteriormente subsidiar ações de21

aluno e professores. Item 2 - aprovação da ata da 92ª Reunião Ordinária, realizada22

em 16 de agosto de 2017. O Colegiado aprovou a ata por 04 (quatro) votos favoráveis e23

02 (duas) abstenções, dos profs. Andrey e Gislene ausentes na ocasião. Durante revisão24

da ata, sugeriu-se divulgação prévia da verba de transporte no ano, para melhor25

aproveitamento, e da possibilidade de custear deslocamentos a eventos acadêmicos com26

verba remanescente, se o auxílio for negado em outra instância. Também se propôs27

rever demais instruções normativas, incluída a de liberação de pré-requisito. Item 3 -28

apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Nayara Lino29

Fernandes Silva. O Colegiado aprovou por unanimidade a prorrogação por um semestre.30

Item 4 - apreciação sobre abreviação da integralização do curso (Res. CONEP n. 43,31

de 04/12/13) de Ana Amélia Maia Silva. O Colegiado analisou a solicitação de Exame32

de Comprovação de Conhecimentos (ECC), para abreviação de integralização, da UC33

Organografia e Taxonomia Vegetal do próximo semestre, e a considerou caso omisso na34

resolução por não se referir a todas as UCs faltantes. O prof. Andrey se retirou antes do35

término da discussão. O Colegiado deferiu por unanimidade a abertura do processo com36

alteração no cronograma de marcação da avaliação para a penúltima semana letiva, pois37

a norma estipula que o aprovado no exame seja excluído das UCs em que estiver inscrito,38



o que prejudicaria as não contempladas no pedido e a formação da aluna. O Colegiado39

também recomendou verificação sobre ausência de taxa. Item 5 - apreciação de planos40

de ensino do 2º/2017. O Colegiado aprovou por unanimidade os planos de Biologia41

Molecular, Evolução, Lab. de Protostômios I e Química Ambiental, e encaminhou para42

adequações os planos de Deuterostômios II e Ictiologia. Item 6 - apreciação sobre43

estágios de docência sob orientação do prof. Gabriel Viana. O Colegiado aprovou por44

unanimidade estágios de docência de Larissa de Kássia Simões, no Estágio45

Supervisionado da licenciatura, e de Bruno Venancio de Oliveira nas UCs Pesquisa em46

Ensino de Ciências e Didática para as Ciências Naturais, ambos do PPEDU. Item 7 -47

apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado, de Jordana Fernandes48

Resende. Como o trabalho já havia sido desenvolvido em iniciação científica, faltando49

apenas a defesa, o Colegiado por unanimidade baixou o pedido em diligência, para que o50

orientador solicite equivalência prevista em instrução normativa, ressalvando que deverá51

agendar banca. Item 8 - apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado, de52

Bruna Graciana Vicente. Como o trabalho já havia sido desenvolvido em iniciação53

científica, faltando apenas a defesa, o Colegiado por unanimidade baixou o pedido em54

diligência, para que o orientador solicite equivalência prevista em instrução normativa,55

ressalvando que deverá agendar banca. Item 9 - apreciação de proposta de estágio do56

bacharelado, de Thaís Ferreira Bessas Silva. Como o trabalho já havia sido57

desenvolvido em iniciação científica, faltando apenas a defesa, o Colegiado por58

unanimidade baixou o pedido em diligência, para que o orientador solicite equivalência59

prevista em instrução normativa, ressalvando que deverá agendar banca. Item 10 -60

apreciação sobre proposta de estágio do bacharelado, de Talita de Rezende Bueno.61

O Colegiado por unanimidade baixou o pedido em diligência, para mais informações que62

caracterizem o projeto de pesquisa, assinatura de co-supervisor nas atividades externas63

à UFSJ, e cronograma com mínimo de 360h. Item 11 - espaço livre. Não houve. Não64

havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Anderson Macedo65

Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata66

que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.67

São João del-Rei, 29 de agosto de 2017.68

Prof. Luciano Rivaroli ______________________________________________________69

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ____________________________________________70

Prof.ª Liliam Midori ide _____________________________________________________71
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Discente Samuel Itxai Silva Lobo _____________________________________________74
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