
ATA DA QUARTA REUNIÃO DO EXERCÍCIO 2019

DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO

EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ECOLOGIA E

BIODIVERSIDADE, REALIZADA EM CINCO DE

JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Na data de cinco de julho de dois mil e dezenove, na sala G204-1, Bloco do

Ginásio. Campus Jardim Universitário da Universidade Federal da Integração

Latino-Americana, às oito horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do

colegiado do curso de Ciências Biológicas - Ecologia e Biodiversidade: Elaine

Soares, presidente da sessão, Wagner Chiba, Luiz Henrique Garcia Pereira,

Rafaella Costa Bonugli, Cristian Antonio Rojas, Carla Betim Pires, Diego

Cadena Montilla. O professor Alexandre Vogliotti justificou a ausência. A

reunião tratou das seguintes pautas: Inclusão de pauta, avaliação do Processo

23422.006260/2019-03 Licença Maternidade da estudante Ana Luiza de Souza

Macedo inclusão aprovada. 1. Calendário de reuniões 2019.2, a professora

Elaine sugeriu que fossem utilizadas preferencialmente as segundas sextas-

feiras de cada mês: 9 de agosto, 13 de setembro, 11 de outubro, 8 de

novembro e 13 de dezembro. O colegiado aprovou as datas sugeridas 2.

Aprovação de disciplinas optativas, o colegiado avaliou o ad referendum da

coordenação e aprovou a abertura e cadastro das novas disciplinas optativas:

Métodos de Cultivo Celular aplicados à investigação médica (4h, ministrada

pela professora Thatiana, 4T2345); Fundamentos Básicos de Taxonomia

Zoológica (4h, Luiz Roberto e Fernando, 5M1234); Introdução à Ecologia

Molecular (2h, Luiz Henrique, 5M34); 3. Nova composição do colegiado, a

vaga do professor Pablo ficou vacante em decorrência de sua exoneração da

coordenação do curso e por isto é necessário recompor a representação

docente do colegiado. Considerando que a nova portaria do colegiado ainda

não foi publicada, e que os professores Alexandre (titular), Danubia (suplente)

e Carla (suplente) foram nomeados em cargos da administração superior, o

colegiado decidiu consultar os professores Alexandre e Carla sobre a intenção

em permanecer no colegiado antes de solicitar a recomposição do Colegiado.

A professora Elaine vai enviar email aos professores para verificar o número de

vagas vacantes e na sequência vai proceder a consulta aos demais
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professores do curso. 4. Trancamento total LUDMILA CASTELLI BAEZ, após

analisar os documentos comprobatórios, em atendimento ao Art. 155 da

Resolução COSUEN 07/2018), o colegiado aprovou a solicitação. 5.

Solicitação do professor Cleto de desligamento da Coordenação de

estágio e inclusão da professora Laura. O professor Cleto solicitou seu

desligamento da coordenação de estágio em decorrência da sua eleição para a

vice-coordenação do curso de ciências Biológicas. Em reunião da área de

Biologia, ocorrida em 15 de março, a professora Laura se dispôs a assumir a

coordenação de estágio do curso de Ciências Biológicas e o colegiado aprova

a substituição. 6. Abertura da turma 2 de Inglês para fins acadêmicos I. A

professora Samira Jalil, da área de Línguas entrou em contato com a

coordenação para oferecer uma segunda turma da disciplina BIOO11O-Língua

Inglesa para fins acadêmicos I. A professora Elaine Soares, analisando a

disponibilidade de horários da professora (4M, 4T, 5T) e a grade de horários do

curso pediu para a professora Samira o horário 4T. O colegiado julgou que uma

segunda turma da disciplina não traria benefícios aos estudantes, rejeitou a

abertura e propõe que a professora abra a disciplina optativa Inglês para fins

acadêmicos 2. 7. Inclusão de avaliação do Processo 23422.006260/2019-03 -

Licença Maternidade da estudante Ana Luiza de Souza Macedo. A professora

Elaine explicou que a estudante entrou em licença maternidade em 23 de maio

e a coordenação foi notificada em 25 de maio sobre os procedimentos

referentes ao regime de exercícios domiciliares; em 5 de junho o prof. Pablo

enviou email a todos os professores que ministram disciplina a estudante

solicitando que os mesmos enviassem os planos de estudo à coordenação e a

discente; os professores responderam ao email até o dia 17 de junho e apenas

uma das professoras enviou o plano com cópia para a estudante; a

coordenação aguardaria que todos os planos fossem enviados para finalizar o

processo, mas neste tempo houve a troca da coordenação e problemas com o

acesso ao processo, e de fluxo, de forma que a coordenadora em exercício não

enviou os planos em tempo adequado para que a estudante os cumpra, e que

apenas nesta semana a coordenadora e o professor Pablo perceberam que os

docentes não enviaram os planos à estudante. O colegiado aprovou que a

coordenação peça um novo prazo para os planos de exercícios domiciliares, de

forma a não prejudicar a aluna, devendo ser atribuída nota provisória ao fim do
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semestre (conforme resolução vigente COSUEN 7/2018, Art. 282). 0 prazo

máximo estipulado para a conclusão do plano de estudos foi 19 de agosto,

para que a estudante possa se matricular em 2019.2 no período de ajuste. A

coordenação vai pedir que todos os professores reajustem as datas dos planos

até dia 11 de julho e que enviem os planos com cópia para a estudante; sendo

o prazo da coordenação para responder o processo dia 12 de julho. Não

havendo mais pontos a deliberar, encerrou-se a reunião às nove horas e dez

minutos, e eu, Elaine Della Giustina Soares, lavrei a presente Ata.
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