
Ata da Nonagésima Sétima Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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 sétima 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 e Andrey Castro. O presidente colocou a7

pauta em discussão, e o Colegiado aprovou as inclusões dos itens 2 - apreciação da8

ocorrência n. 03/2017-1, como deliberado na 24ª Reunião Extraordinária, de 15/12/17, e9

11 - alteração da carga horária da UC Biogeografia para o 1º/2018, como solicitado pela10

prof.ª Gislene Castro; renumerados os demais itens, foi a pauta aprovada como segue.11

Item 1 - informes. O presidente informou que: a) Ana Amélia Maia Silva foi aprovada no12

exame para abreviação do curso com nota oito, segundo informações da banca, e a13

coordenação aguarda ata do resultado para envio do processo à DICON; b) o Setor de14

Transporte enviou nova planilha de cálculo para requisições em 2018, com o valor do15

quilômetro para carros, vans e micro-ônibus em um dia de saída, ou o valor de diária do16

veículo quando reservado para dois dias ou mais. O Colegiado discutiu se manifestar17

diante da possibilidade de inviabilização de saídas, e solicitar justificativa para o alto valor18

da diária, questionando os critérios adotados; c) os horários de aula para o próximo19

semestre foram publicados, sem contudo atender a todos os pedidos, inclusive de alunos20

em prorrogação de integralização. Uma sugestão para os próximos semestres será a21

aprovação pelo Colegiado de horários fixos, para mais previsibilidade a professores e22

alunos, buscando revezar UCs com grande retenção; d) os profs. Luciano e Gislene23

revezarão férias durante o intervalo entre os semestres, ficando o primeiro na24

coordenação até o final de janeiro, tendo o secretário do curso já retornado, e a vice-25

coordenadora assumirá a COBIO até o final de fevereiro. Assim, considerando o26

calendário acadêmico, o Colegiado previu sua próxima reunião ordinária para 27/02/18.27

Item 2 - apreciação da ocorrência n. 03/2017-1. O prof. Luciano retomou a 24ª reunião28

extraordinária, que identificou plágio no trabalho de alunos, conforme o registro de29

ocorrência, e aprovou ações de informação, através de visitas às turmas e publicação de30

avisos pela coordenação, assim como sanções que extrapolem as tomadas na UC, de31

acordo com normas institucionais a serem analisadas nesta reunião. Após discussão32

sobre medidas possíveis pelo Regimento Geral e Resolução do Comitê de Ética, o33

Colegiado aprovou por unanimidade as seguintes providências: a) advertência escrita,34

com anotação na ficha cadastral, para cada um dos alunos indicados como coautores do35

trabalho, encaminhando o caso à PROEN para possíveis medidas que extrapolem as já36

tomadas pelo Colegiado; b) envio de carta ao professor da UC, informando a advertência37

de todos os alunos, por decisão do Colegiado, conforme referidos regimento e resolução.38



Item 3 - aprovação da ata da 96ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de novembro39

de 2017. O Colegiado aprovou a ata por unanimidade. Item 4 - reapreciação sobre40

prorrogação de prazo de integralização, de Priscilayne Campos de Resende. Após41

entrega da proposta de estágio, atendendo à deliberação da 95ª Reunião Ordinária em42

31/10, o Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação por 01 (um)43

semestre. Item 5 - apreciação sobre prorrogação de prazo de integralização, de44

Talita de Rezende Bueno. O Colegiado aprovou por unanimidade a referida prorrogação45

por 01 (um) semestre. Item 6 - apreciação sobre prorrogação de prazo de46

integralização, de Jonathan Lúcio Vieira. Após análise, o Colegiado apontou47

incoerência entre o requerimento e o planejamento apresentado quanto aos semestres48

necessários, e que não foram previstas algumas UCs obrigatórias, assim como foram49

indicadas UCs não mais oferecidas em outros cursos da instituição. Após discussão, o50

Colegiado deliberou pelo encaminhamento de duas propostas para votação: a primeira,51

de solicitar ao aluno a reformulação do processo, e, a segunda, de julgá-lo como52

apresentado; na sequência, a primeira proposta foi vencedora com 03 (três) votos53

favoráveis, contra 01 (um) voto favorável à segunda proposta. O prof. Andrey justificou o54

voto na segunda proposta, com a preocupação de que o adiamento da decisão tenha55

como consequência a continuidade da atuação do discente como professor, como56

declarado no requerimento, sem demonstrar o fundamento suficiente, com base no57

rendimento em UCs da área básica. Em seguida, o prof. Luciano pontuou que o aluno58

pode distribuir melhor as UCs faltantes no planejamento, considerando que previu59

semestres com apenas uma UC ou eletiva, e que deverá colocar no planejamento UCs60

com possível reprovação neste semestre. Atingido o teto de duração, a reunião foi61

encerrada, faltando a discussão dos itens 7 - apreciação sobre prorrogação de prazo de62

integralização, de Suellen Márcia de Sousa Gomes; 8 - apreciação sobre proposta de63

estágio do bacharelado, de Priscilayne Campos de Resende; 9 - apreciação sobre64

proposta de estágio do bacharelado, de Talita de Rezende Bueno; 10 - apreciação sobre65

marcação de defesa de trabalho de conclusão do bacharelado, de Amanda Cristina Silva;66

11 - apreciação sobre oferecimento de UCs optativas sob responsabilidade da prof.ª67

Letícia Vieira; 12 - apreciação sobre alteração de carga horária da UC Biogeografia para68

o 1º/2018, solicitada pela prof.ª Gislene Castro; e 13 - espaço livre. Eu, Anderson Macedo69

Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas, lavrei esta ata70

que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.71

São João del-Rei, 19 de dezembro de 2017.72

Prof. Luciano Rivaroli ______________________________________________________73

Prof.ª Gislene Carvalho de Castro ____________________________________________74

Prof.ª Liliam Midori ide _____________________________________________________75

Prof. Andrey Leonardo Fagundes de Castro ____________________________________76


	



