
  
 
   
 
   
 

 
 

 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS 

CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Avenida Primeiro de Junho, 1043 – Centro – São João Evangelista – Minas Gerais – CEP:39705-000 

(33) 3412-2922 

 
COLCLCB|CGGPG|DDE|CAMPUS-SJE|IFMG|SETEC|MEC 

 

Ata nº 01/2020 – Reunião do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

realizada em 23/04/2020 

Ata da reunião dos membros do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

instituído pela portaria nº 189/2019, do Diretor Geral. A reunião aconteceu às quinze horas do dia 

vinte e três de abril de dois mil e vinte. Devido à pandemia da COVID-19, o encontro ocorreu na 

modalidade remota via Google Meet e contou com a participação dos Professores: Marcelo 

Augusto Filardi (Coordenador do Curso | SIAPE nº 3123842), Derli Barbosa dos Santos 

(SIAPE nº 3124440), Fernanda Aparecida Pires Fazion (SIAPE nº 1414985), Mateus Ramos 

de Andrade (SIAPE nº 1325162), Michelle Pires Tannure (SIAPE nº 1122752) e a discente 

Jéssica Soares de Souza (RA 0049728). Justificou a ausência o Prof. Geraldino Moura dos 

Santos (SIAPE nº 1247728). Estiveram ausentes sem justificativas o Prof. Elias Pedro Rosa 

(SIAPE nº 4338438) e discente Stéphany Miranda de Castro (RA 0028278). O coordenador 

Marcelo iniciou a reunião apresentando as deliberações definidas no Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em encontro realizado na data de vinte e 

um de abril de 2020 reforçando a necessidade de atualizações no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) por meio da adequação das ementas das disciplinas das áreas de Física, Química e 

Matemática. Por decisão unânime, a solicitação da alteração foi consentida. Os professores serão 

então solicitados a ajustarem as ementas de suas disciplinas adequando-as mais à realidade dos 

alunos do Curso de Biologia, priorizando conteúdos que contribuam academicamente para o 

discente adquirir a base necessária das áreas em questão para sua formação biológica. Assim, 

conteúdos específicos e aprofundados para químicos, físicos e matemáticos e que compõem as 

ementas destas disciplinas no PPC seriam reavaliados e reestruturados para contemplar as reais 

necessidades curriculares do biólogo licenciando. Em comum acordo, todos concordaram com a 

iniciativa apresentada. Nada mais havendo a declarar, o Coordenador deu por encerrada a reunião 

da qual eu, Marcelo Augusto Filardi, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os 

presentes. São João Evangelista, 23 de abril de 2020. 
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