
Ata da Nonagésima Sexta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 sexta 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 presentes os alunos Thaís Silva, Marcelo Costa,8

Felipe Bonifácio e Lais Reinh. O presidente colocou a pauta em discussão, sendo9

aprovada como segue. Item 1 - informes. O presidente informou que: a) a prova do10

Enade foi aplicada no último domingo, e agora caberá a justificativa de dispensa11

daqueles que não fizeram o exame ou preencheram o questionário do estudante; b) na12

última reunião do NDE foram discutidos ajustes na licenciatura para futura proposta a ser13

submetida ao Colegiado, e além disso os professores serão consultados para atualização14

de ementas, bibliografias ou proposição de UCs; c) o oferecimento de UCs já foi definido15

para o 1º/2018 e o quadro de horários está em elaboração, cabendo avisar contudo que16

não deve ser possível atender a todos os pedidos; d) a DICON publicou edital de ampla17

defesa para alunos em situação irregular, antes do encaminhamento de lista de18

desvinculação para a Reitoria, não havendo manifestação dos alunos de Ciências19

Biológicas, entre eles Sarah Emerenciano e Bruna Dimarães, que anteriormente haviam20

pedido prorrogação de prazo; e) a COBIO já iniciou os procedimentos para organização21

da banca do exame de comprovação de conhecimentos para abreviação de curso da22

aluna Ana Amélia Maia Silva; f) a Semabio deste ano foi realizada e agora a COBIO se23

encontra em fase de prestação de contas de diárias e envio de passagens para24

ressarcimento; g) considerando que uma viagem para o Parque do Itacolomi, prevista25

pela UC Trabalho de Campo, foi cancelada pelo prof. Marcos Sobral, devido à van26

reservada ter disponibilidade apenas para levá-los e buscá-los, mas não para27

permanecer e oferecer translado no local, foram marcadas atividades compensatórias em28

Itutinga e Prados; a prof.ª Liliam pontuou que a necessidade da permanência deveria ser29

prevista no planejamento, e o prof. Luciano acrescentou que também deveria ter sido30

estimado a quilometragem a ser gasta no translado local. Item 2 - aprovação da ata da31

95ª Reunião Ordinária, realizada em 31 de outubro de 2017. O Colegiado aprovou a32

ata por 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção da prof.ª Gislene, ausente na33

ocasião. Item 3 - reapreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de34

Mariana Carolina Ferreira Borges. Após a aluna ter apresentado carta do supervisor,35

que está fora do país, esclarecendo a situação do estágio e pedido de marcação de36

banca para defesa do TCC, o Colegiado aprovou a prorrogação por 05 (cinco) votos37

favoráveis e 01 (uma) abstenção do prof. Andrey, que comentou que a aluna poderia tê-lo38



procurado enquanto cossupervisor para acompanhamento e finalização dentro do prazo.39

Item 4 - reapreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Marcelo40

Augusto Dias Costa. Após a apresentação de novo planejamento, prevendo cursar41

todas as UCs faltantes no 1º/2018, o Colegiado aprovou por unanimidade a referida42

prorrogação por 01 (um) semestre. Item 5 - reapreciação sobre prorrogação de prazo43

de integralização, de Laís Alves Marques Reihn. Em função das justificativas44

apresentadas pela estudante, durante discussão foram abordadas algumas dificuldades45

que os discentes tem ao longo do curso e foram exemplificadas providências que o46

colegiado e o centro acadêmico vêm tomando. Retornando à análise do item de pauta, o47

Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por 01 (um) semestre. A48

prof.ª Liliam declarou seu voto favorável, mas solicitou que fosse registrado ter sido49

apontado na discussão a grande quantidade de UCs a serem cursadas pela aluna no50

1º/2018. Item 6 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Aline51

Augusta Silveira. Durante discussão, o discente Samuel se ausentou da sala. Após52

análise, o Colegiado baixou por unanimidade o pedido em diligência para correção do53

planejamento apresentado pela aluna, que continha nomes errados de UCs. Item 7 -54

apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de Natália Roberta55

Chagas Nogueira. Tendo já o discente Samuel retornado à sala, o Colegiado aprovou56

por unanimidade a referida prorrogação por 01 (um) semestre. Item 8 - apreciação57

sobre prorrogação de prazo de integralização, de Felipe Gonçalves Bonifácio. O58

Colegiado, por 05 (cinco) votos favoráveis e 01(uma) abstenção do prof. Andrey, que59

esteve ausente durante essa discussão, aprovou a referida prorrogação por 01 (um)60

semestre. Nesse instante a prof.ª Liliam saiu da reunião. Item 9 - apreciação sobre61

equivalência de iniciação científica para estágio do bacharelado, de Geniane Viana62

Rabelo. O Colegiado aprovou por unanimidade a equivalência, para o Estágio63

Supervisionado do Bacharelado, do trabalho “Análise comparativa da cicatrização de64

feridas cutâneas em camundongos após o uso intraperitoneal de extrato etanólico do fruto65

maduro de Solanum lycocarpum”, apresentado no XXIV Seminário de Iniciação Científica,66

de 02 a 06/10/17, e orientado pela prof.ª Fávia Carmo Horta Pinto, que atribuiu à aluna67

nota 10,0 (dez). Item 10 - apreciação sobre equivalência de iniciação científica para68

estágio do bacharelado, de Andrêsa Garcia Andrade. O Colegiado aprovou por69

unanimidade a equivalência, para o Estágio Supervisionado do Bacharelado, do trabalho70

“Lepidopterofauna da Floresta Nacional de Ritápolis-MG: caracterização da riqueza de71

espécies”, apresentado no XXIV Seminário de Iniciação Científica, de 02 a 06/10/17, e72

orientado pela prof.ª Tatiana Garabini Cornelissen, que atribuiu à aluna nota 9,0 (nove).73

Item 11 - apreciação sobre marcação de defesa de trabalho de conclusão do74

bacharelado, de Mariana Borges. O Colegiado aprovou por unanimidade a marcação75

de banca composta pelos profs. Luís Gustavo Martins da Silva (supervisor), Andrey76



Leonardo Fagundes de Castro (cossupervisor) e Tatiana Garabini Cornelissen, para77

defesa pública do trabalho “Estrutura das comunidades de peixes na área de influência78

da PCH Nova Dorneles e PCH Maria Célia Mauad Notini - rio Pará, Minas Gerais”, em79

14/12/17, às 09h, no DCNAT. Item 12 - apreciação sobre marcação de defesa de80

trabalho de conclusão do bacharelado, de Thaís Ferreira Bessas Silva. O Colegiado81

aprovou por unanimidade a marcação de banca composta pelos profs. Luciano Rivaroli82

(supervisor), Tatiana Garabini Cornelissen e Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga,83

para defesa pública do trabalho “Função cardíaca de rã-touro (Lithobates castebeianus)84

desenvolvida em solução de água pluvial após aplicação de glisofato Roundup Original®”,85

em 11/12/17, às 09h, no DCNAT. Item 13 - apreciação sobre oferecimento de UCs86

optativas sob responsabilidade da prof.ª Letícia Vieira. Como decidido na última87

reunião, a coordenação averiguou ser permitido ao Colegiado alterar o oferecimento de88

UCs sem necessidade de posterior aprovação do CONEP, pois sua Res. n. 27, de89

11/09/13, prevê essa possibilidade tanto para alterações de ementário quanto para criação90

ou extinção de UCs, que seriam casos mais graves. O prof. Luciano mencionou que em91

reunião do NDE se questionou sobre a demanda dos alunos pelas referidas UCs optativas,92

e em seu levantamento se constatou que nos últimos três anos elas tiveram em geral93

média de procura próxima ou maior que as vagas oferecidas. No decorrer da discussão,94

se questionou a necessidade de nova anuência do departamento ou aval da área de95

Biologia tendo em vista as implicações das mudanças em encargos didáticos, no entanto96

devido à saída de membros e ausência de quorum a reunião foi encerrada. Eu, Anderson97

Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei98

esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.99

São João del-Rei, 28 de novembro de 2017.100

Prof. Luciano Rivaroli ______________________________________________________101

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ____________________________________________102

Prof.ª Liliam Midori ide _____________________________________________________103

Prof.ª Flávia Carmo Horta Pinto ______________________________________________104

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ____________________________________105

Discente Samuel Itxai Silva Lobo _____________________________________________106
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