
Ata da Nonagésima Quinta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 quinta reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências5

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

Colegiado: profs. Liliam Ide, Flávia Horta, Andrey Castro, e o discente Samuel Lobo.7

Também presentes os alunos Carlyza Vasconcelos, Vanessa Oliveira, Karine Dias e8

Marcelo Costa. O presidente colocou a pauta em discussão, sendo aprovada como segue.9

Item 1 - informes. O presidente informou que: a) a prof.ª Gislene avisou que estaria10

ausente devido à participação em curso oferecido pela Pós-Graduação em Ecologia; b) o11

valor total do pedido de materiais para laboratórios feito pela COBIO foi de R$1.017,58, e,12

descontados pedidos para secretaria e diárias para viagens do curso, o saldo da verba de13

consumo foi de R$1.694,47, enquanto o da verba de transporte foi de R$2.046,90,14

considerando viagens que não puderam ser realizadas e aportes do Setor de Orçamento,15

para as duas rubricas, nos últimos dias; c) em 09/11, reunião da Congregação discutiu16

formas de ingresso na UFSJ e carga horária de prática pedagógica nas licenciaturas.17

Item 2 - apreciação sobre aprovação ad referendum n. 01-2017-2, de marcação de18

defesa de trabalho de conclusão do bacharelado de Bruna Graciana Vicente. O19

Colegiado aprovou por unanimidade a decisão de marcação de banca composta pelos20

profs. Luiz Gustavo de Lima Guimarães (supervisor), Juliana Pereira Lyon e Maíra21

Nicolau de Almeida, em 26/10/17, às 14h, no DCNAT, para a defesa pública do trabalho22

“Avaliação do potencial fungitóxico de plantas pertencentes ao gênero Lantana”,23

aprovado com nota 9,0 (nove). Item 3 - aprovação da ata da 94ª Reunião Ordinária,24

realizada em 26 de setembro de 2017. O Colegiado aprovou a ata por unanimidade.25

Item 4 - reapreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Marcelo26

Augusto Dias Costa. Após discussão, o Colegiado reprovou, por 03 (três) votos27

contrários e 02 (dois) votos favoráveis, o planejamento reapresentado com justificativa28

pelo requerente. A prof.ª Flávia justificou o voto contrário entendendo que, ao preferir29

cursar UCs equivalentes a obrigatórias restantes em outro curso de graduação, no30

segundo semestre do planejamento apresentado, o aluno corria risco de não consegui-31

las e ficar em situação pior quanto à integralização. Item 5 - apreciação sobre32

prorrogação de prazo de integralização, de Mariana Caroline Ferreira Borges. O33

Colegiado, por unanimidade, baixou o pedido em diligência, para esclarecer a situação34

atual do estágio cuja proposta foi aprovada em outro ocasião. Item 6 - apreciação sobre35

prorrogação de prazo de integralização, de Laís Alves Marques Reihn. O Colegiado36

reprovou por unanimidade o planejamento da aluna, por não prever todas as UCs e carga37

horária restante para conclusão. Item 7 - apreciação sobre prorrogação de prazo de38



integralização, de Priscilayne Campos de Resende. O Colegiado, por unanimidade,39

baixou o pedido em diligência, para averiguação sobre situação de estágio citado no40

planejamento. Item 8 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de41

Carlyza Silva de Vasconcelos. O Colegiado aprovou por unanimidade a prorrogação42

por 01 (um) semestre. Item 9 - apreciação sobre prorrogação de prazo de43

integralização, de Vanessa Rodrigues de Oliveira. O Colegiado aprovou por44

unanimidade a prorrogação por 01 (um) semestre. Item 10 - apreciação sobre45

prorrogação de prazo de integralização, de Géssica Maria do Nascimento46

Gonçalves. O Colegiado aprovou por unanimidade a prorrogação por 01 (um) semestre.47

O prof. Andrey saiu da reunião. Item 11 - apreciação sobre equivalência de IC para48

estágio do bacharelado, de Juliana Aparecida Pinto de Resende. O Colegiado49

aprovou por unanimidade a equivalência, para o Estágio Supervisionado do Bacharelado,50

do trabalho “Análises de mastócitos em feridas incisionais em pele de camundongos de51

meia-idade após os efeitos sistêmicos da tolerância oral”, apresentado no XXIV Seminário52

de Iniciação Científica, de 02 a 06/10/17, e orientado pela prof.ª Raquel Alves Costa, que53

atribuiu à aluna nota 9,5 (nove e meio). Item 12 - apreciação sobre equivalência de IC54

para estágio do bacharelado, de Susan Vieira Gomes. O Colegiado aprovou por55

unanimidade a equivalência, para o Estágio Supervisionado do Bacharelado, do trabalho56

“Avaliação in vitro do potencial antifúngico dos óleos essenciais de espécies de57

peperômias sobre Candida albicans”, apresentado no XXIV Seminário de Iniciação58

Científica, de 02 a 06/10/17, e orientado pelo prof. Luiz Gustavo de Lima Guimarães, que59

atribuiu à aluna nota 9,0 (nove). Item 13 - apreciação sobre equivalência de IC para60

estágio do bacharelado, de Karine Sthéfany Serpa Amaral Dias. O Colegiado aprovou61

por unanimidade a equivalência, para o Estágio Supervisionado do Bacharelado, do62

trabalho “Efeito da curcumina e treinamento físico de alta intensidade no cérebro de ratos63

com isquemia cerebral”, apresentado no XXIV Seminário de Iniciação Científica, de 02 a64

06/10/17, e orientado pela prof.ª Laila Cristina Moreira Damázio, que atribuiu à aluna nota65

10,0 (dez). Item 14 - apreciação sobre equivalência de IC para estágio do66

bacharelado, de Stephania Carvalho Arantes. O Colegiado aprovou por unanimidade a67

equivalência, para o Estágio Supervisionado do Bacharelado, do trabalho “Percepção dos68

moradores do entorno do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) em relação ao parque e69

sua fauna”, apresentado no XXIV Seminário de Iniciação Científica, de 02 a 06/10/17, e70

orientado pelo prof. Fernando Cesar Cascelli de Azevedo, que atribuiu à aluna nota 9,071

(nove). Item 15 - apreciação sobre equivalência de IC para estágio do bacharelado,72

de Taina Patrícia de Rezende. O Colegiado aprovou por unanimidade a equivalência,73

para o Estágio Supervisionado do Bacharelado, do trabalho “Potencial antifúngico de74

diferentes espécies de Piperáceas sobre Candida albicans”, apresentado no XXIV75

Seminário de Iniciação Científica, de 02 a 06/10/17, e orientado pelo prof. Luiz Gustavo de76



Lima Guimarães, que atribuiu à aluna nota 9,0 (nove). Item 16 - apreciação sobre77

equivalência de IC para estágio do bacharelado, de Raíssa Cristina Dias Graciano. O78

Colegiado aprovou por unanimidade a equivalência, para o Estágio Supervisionado do79

Bacharelado, do trabalho “Detecção molecular de híbridos entre Megaleporinus80

obtusidens e M. piavussu utilizados em pisciculturas do rio Grande, MG”, apresentado no81

XXIV Seminário de Iniciação Científica, de 02 a 06/10/17, e orientado pelo prof. Gabriel de82

Menezes Yazbeck, que atribuiu à aluna nota 10,0 (dez). Item 17 - apreciação sobre83

plano de ensino de Prae de Ciências, do 2º/2017. O Colegiado aprovou o plano por84

unanimidade. Item 18 - apreciação sobre oferecimento de UCs optativas sob85

responsabilidade da prof.ª Letícia Vieira. Após discussão sobre a mudança de período86

de oferecimento anual para bianual no caso de UCs optativas, de acordo com pedido da87

prof.ª Letícia Vieira que está em afastamento para pós-doutorado, e considerando a88

recente configuração de programas de pós-graduação na área de Biologia e suas89

demandas, o Colegiado deliberou por unanimidade verificar a possibilidade de realizar90

tais modificações no PPC, após consulta à Proen. Item 19 - apreciação sobre91

marcação de defesa de trabalho de conclusão do bacharelado, de Israela Pimenta92

de Sousa. O Colegiado aprovou por unanimidade a marcação de banca composta pela93

supervisora Gislene Carvalho de Castro e os pesquisadores da EPAMIG Erivelton94

Resende e Lívia Mendes de Carvalho Silva, para defesa pública do trabalho95

“Multiplicação in vitro da sempre-viva Comanthera elegans (bong.) L. R. Parra e Giul”, em96

15/12/17, às 14h, no DCNAT. Item 20 - apreciação sobre marcação de defesa de97

trabalho de conclusão do bacharelado, de Vinícius da Fontoura Sperandei. O98

Colegiado aprovou por unanimidade a marcação de banca composta pelos profs. Gabriel99

Menezes Viana, André Flávio Soares Ferreira Rodrigues e Tatiana Garabini Cornelissen,100

para defesa pública do trabalho “Análise de imagens de vertebrados em livros didáticos101

de Ciências”, em 29/11/17, às 09h, no DCNAT. Item 21 - apreciação sobre102

requerimento de recurso contra decisão da coordenação, de Lidiane de Oliveira103

Duarte. O Colegiado, por unanimidade, negou recurso apresentado pelo requerimento104

eletrônico n. 45077/2017 contra o indeferimento de equivalências. Item 9 - espaço livre.105

Não houve. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Anderson Macedo106

Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata107

que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.108

São João del-Rei, 31 de outubro de 2017.109

Prof. Luciano Rivaroli ______________________________________________________110

Prof.ª Liliam Midori ide _____________________________________________________111

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ______________________________________________112

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ____________________________________113

Discente Samuel Itxai Silva Lobo _____________________________________________114
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