
Ata da Nonagésima Oitava Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala C-3.15 do3

Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve início a nonagésima reunião4

ordinária do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. Compareceram, sob presidência do5

prof. Luciano Rivaroli, os membros do Colegiado: profs. Gislene Castro, Liliam Ide, Flávia6

Carmo e Andrey Castro. O presidente colocou a pauta em discussão, sendo aprovada como7

segue. Item 1 - informes. O presidente informou que: a) a aluna Suéllen Márcia Gomes8

reingressou pelo SISU na Licenciatura em Ciências Biológicas, razão pela qual seu pedido9

de prorrogação de prazo não é mais necessário; b) a terceira etapa das inscrições está10

comprometida pelo atraso no resultado no SISU e consequente matrícula dos calouros; há11

ainda a verificação da PROAE sobre o atendimento às ações afirmativas e a chamada12

presencial prevista para a próxima semana; a PROEN recomendou a realização do controle13

da frequência informal pelos professores; a COBIO avisará quando finalizado o14

processamento e divulgará lista dos inscritos; c) apenas a solicitação de monitoria para15

Cultura de Tecidos Vegetais não foi contemplada no resultado parcial da PROEN, e a16

COBIO já recorreu; d) o discente Samuel enviou e-mail sobre restrição em comparecer ao17

horário habitual de reuniões às terças-feiras pela manhã, mas para o prof. Luciano o aluno18

desconhece que há um problema institucional de agendamento de reuniões, sendo o horário19

utilizado definido pelo DCNAT. Item 2 - definição sobre calendário de reuniões do20

Colegiado. O Colegiado aprovou por unanimidade reuniões ordinárias para 27/03, 24/04,21

29/05 e 26/06, às 08h30, em sala a confirmar no DCNAT. Item 3 - apreciação sobre22

prorrogação de prazo de integralização, de Ana Carolina dos Passos Sacramento.23

Após análise, o Colegiado baixou o pedido em diligência, para apresentação de justificativa24

cabível com relação ao presente curso e do motivo de não prever conclusão do estágio de25

licenciatura e das atividades complementares neste semestre, refazendo o planejamento se26

necessário. Nesse momento, o discente Samuel chegou à reunião. Item 4 - apreciação27

sobre prorrogação de prazo de integralização, de Lidiane Passos. O Colegiado aprovou28

por unanimidade a prorrogação por um semestre. Item 5 - apreciação sobre proposta de29

estágio do bacharelado, de Priscilayne Campos de Resende. Relator: Luciano Rivaroli.30

Considerando que a proposta de estágio extrapola o prazo de prorrogação dado à aluna, o31

Colegiado aprovou, por 04 (quatro) votos a favor e 02 (duas) abstenções, a referida proposta32

com o compromisso de apresentação de relatório parcial no fim do semestre, condicionante33

para aprovação de nova prorrogação; foi sugerido que previsão dessas situações seja34

incluída em instrução normativa. Item 6 - apreciação sobre proposta de estágio do35

bacharelado, de Talita Rezende Bueno. Relator: Luciano Rivaroli. O Colegiado aprovou36

por unanimidade a referida proposta, com as mesmas condições anteriores, por se tratar de37

proposta que requer semestre de extrapolação adicional ao já concedido.. Item 7 -38



apreciação sobre oferecimento de UCs optativas sob responsabilidade da prof.ª Letícia39

Vieira. Após discussão, o Colegiado deliberou por informar à professora que o referido40

pedido deve vir do departamento, uma vez que pode afetar a anuência deste ao oferecimento41

de UCs do curso, e que o Colegiado está disposto a analisar a questão. Item 8 - apreciação42

sobre oferecimento de UC especial de Anatomia Humana e Laboratório de Anatomia43

Humana. O Colegiado aprovou o oferecimento especial condicionado à verificação dos44

estudantes que poderiam cursar regime de recuperação (RER) ou anteriormente infrequentes,45

como previsto na respectiva instrução normativa. Item 9 - apreciação sobre equivalência46

de UCs, requeridas por Carlyza Silva de Vasconcelos. Relator: Luciano Rivaroli. O47

Colegiado indeferiu por unanimidade o pedido de equivalência de Histologia do currículo48

2007 para Histologia e Laboratório de Histologia, sendo que a aluna não foi aprovada na49

primeira UC, em 2011, mas apenas posteriormente a um trancamento de curso, e já em 2013,50

em regime de recuperação (RER); no entanto, o currículo 2012 desmembrou a referida UC51

em duas, não havendo RER para disciplinas exclusivamente práticas; assim o Colegiado52

entendeu que a aluna deve cursar a UC prática Laboratório de Histologia. Item 10 -53

apreciação sobre equivalência de UCs, requeridas por Samuel Lima Ribeiro e Tayná54

Marcenes Nogueira. Relator: Luciano Rivaroli. O Colegiado aprovou por unanimidade55

parecer do relator favorável a Limnologia Aplicada (GE049) e Geoecologia (GE021) como56

optativas do Bacharelado. Em seguida, a prof.ª Gislene saiu da reunião. Item 11 -57

apreciação sobre equivalência de UCs, requeridas por Camila de Oliveira Corrêa.58

Relatores: Liliam Ide, Flávia Carmo e Luciano Rivaroli. A prof.ª Flávia leu seu relato,59

ausentando-se da reunião em seguida. A prof.ª Liliam também leu seu relato mas, após60

questionamentos sobre a contabilização das cargas horárias prática e teórica, o Colegiado61

decidiu pesquisar a resolução que trata o tema e como a questão foi tratada em análises de62

equivalência anteriores para avaliar os votos dos relatores. Item 13 - apreciação sobre63

planejamentos de saídas de campo do 1º/2018. Como as viagens previstas para este64

semestre totalizavam custo previsto de cerca de R$1.350,00, abaixo da metade do65

orçamento anual de cerca de R$8.000,00, o Colegiado aprovou por unanimidade todos os66

planejamentos apresentados. Atingido seu teto de duração, a reunião foi encerrada. Eu,67

Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas,68

lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.69

São João del-Rei, 06 de março de 2018.70
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