
Ata da Nonagésima Quarta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas e3

quinze minutos, na sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom4

Bosco, teve início a nonagésima quarta reunião ordinária do Colegiado do Curso de5

Ciências Biológicas. Compareceram, sob presidência do prof. Luciano Rivaroli, os6

membros do Colegiado: profs. Gislene Castro, Liliam Ide, Flávia Horta, Andrey Castro, e7

o discente Samuel Lobo. Também esteve presente a aluna Sabrina Nascimento Carvalho.8

O presidente colocou a pauta em discussão, e o Colegiado aprovou a inclusão do item 7,9

renumerando-se os demais, sendo a pauta aprovada como segue. Item 1 - informes. O10

presidente informou que: a) o Guia do Estudante da Editora Abril concedeu cinco e quatro11

estrelas, respectivamente, à licenciatura e ao bacharelado em Ciências Biológicas neste12

ano; a UFSJ tem estimulado a participação dos cursos, os quais podem atrair candidatos,13

e a ASCOM fará divulgação dos resultados; b) a reunião de 21/09 da Congregação reviu14

mais uma vez a proposta de novas normas acadêmicas e retomará a discussão15

posteriormente; cancelou-se a reunião da Câmara de Ensino que no mesmo dia trataria16

da situação das licenciaturas; c) a reunião de trabalho sobre o regimento interno e17

instruções normativas, em 15/09, não esgotou a pauta, mas se concluiu que não caberia18

outro membro discente no Colegiado pelas regras matemáticas do estatuto, embora se19

tenha discutido alterações quanto à previsão de suplente e de representantes distintos20

para os dois graus do curso; demais itens serão tratados no futuro, e o CA apresentou21

demandas quanto às horas de atividades complementares e pré-requisitos; segundo o22

prof. Luciano a intenção é aprimorar as propostas e após alguns encontros, os quais não23

requerem quorum, trazê-las à deliberação do Colegiado; d) com a mudança na telefonia24

do campus, a COBIO atenderá pelo número 3379-5117. Item 2 - aprovação da ata da25

93ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de agosto de 2017. O Colegiado aprovou por26

unanimidade a referida ata. Item 3 - apreciação sobre prorrogação de prazo de27

integralização, de Sabrina Nascimento Carvalho. O Colegiado aprovou por28

unanimidade a prorrogação por um semestre. Item 4 - apreciação sobre prorrogação29

de prazo de integralização, de Marcelo Augusto Dias Costa. O Colegiado reprovou o30

planejamento do requerente, por 05 (cinco) votos contrários e 01 (uma) abstenção do31

membro discente, para que possa ser reformulado e todas as UCs remanescentes sejam32

planejadas para o 1º/2018, considerando o número de disciplinas solicitadas, aquém da33

média que vem cursando, e que propõe disciplinas em outro curso que tem oferecimento34

semestral. Item 5 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de35

Esther Franco de Carvalho. O Colegiado aprovou por unanimidade a prorrogação por36

um semestre. Item 6 - reapreciação de proposta de estágio do bacharelado de37

Lidiane Passos. Relatora: Liliam Midori Ide. O Colegiado aprovou por unanimidade38



voto da relatora que foi favorável à proposta, por formalmente atender às exigências do39

curso, mas destacou incongruências e recomendou maior atenção na elaboração do TCC.40

Item 7 - apreciação sobre planejamento de nova saída de campo para UC41

Restauração Ecológica de Ecossistemas. O Colegiado aprovou por unanimidade saída42

em van para Conceição da Barra de Minas (70km, 30/11), onde um terreno particular43

bem localizado e com área natural conservada foi disponibilizado voluntariamente pelo44

proprietário para estudos. Item 8 - apreciação de planos de ensino do 2º/2017. O45

Colegiado aprovou por unanimidade os planos de Análise de Dados em Ecologia,46

Biodiversidade e Cultura, Biologia do Desenvolvimento, Didática para as Ciências47

Naturais, Deuterostômios I, Ictiologia, Pesquisa em Ensino de Ciências, e Prae48

Transdisciplinar, e encaminhou Prae de Ciências para adequação. Item 9 - espaço livre.49

O prof. Luciano mencionou a demanda de estágio na EPAMIG de uma aluna que ainda50

não estava no quinto período e não teria cursado 1.200 horas-aula, pré-requisito da51

respectiva UC, mas o fez notar que muitos podem entrar em projetos de iniciação52

científica ou extensão antes disso e pedir sua validação como estágio, algo a ser53

observado ou discutido pelo Colegiado e NDE. A prof.ª Gislene comentou sobre a vaga54

de monitor remunerado na Flona de Ritápolis, disponibilizada pelo ICMBIO e prefeitura, e55

que se constituía em ótima oportunidade, mas que eventualmente ao procurar estágio em56

outros lugares os alunos podem se deparar com más condições de trabalho e abusos,57

devendo se estar alerta para evitar divulgação de supostas oportunidades que podem58

desmotivar em vez de proporcionar crescimento. O prof. Andrey frisou que a referida59

bolsa na Flona resulta de esforço da representação da área de Biologia do DCNAT no60

conselho da entidade, com a qual se busca cada vez mais aproximações com a UFSJ.61

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Anderson Macedo Rodrigues,62

secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata que, após63

lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.64

São João del-Rei, 26 de setembro de 2017.65

Prof. Luciano Rivaroli ______________________________________________________66

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ____________________________________________67

Prof.ª Liliam Midori ide _____________________________________________________68

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ______________________________________________69

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ____________________________________70

Discente Samuel Itxai Silva Lobo _____________________________________________71
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