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Ata nº 04/2020 – Reunião do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

realizada em 19/06/2020 

 
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 

dezenove de junho 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 nº3124440), Fernanda Aparecida Pires Fazion (SIAPE nº 1414985), Geraldino 

Moura dos Santos (SIAPE nº 1247728), Mateus Ramos de Andrade (SIAPE nº 1325162), 

Michelle Pires Tannure (SIAPE nº 1122752), e as discentes Jéssica Soares de Souza (RA 

0049728). Estiveram ausentes o Prof. Elias Pedro Rosa (SIAPE nº 4338438) e a discente 

Stéphany Miranda de Castro (RA0028278). O coordenador Marcelo iniciou a reunião 

apresentando as definições institucionais previstas para o novo calendário acadêmico voltado para 

as atividades remotas durante a pandemia da COVID-19. Sob análise, em comum acordo, os 

membros do colegiado validam encontros síncronos e assíncronos alternados semanalmente; as 

aulas ao vivo não poderão ser longas e a recomendação é que não ultrapassem 1h30. Além disso, 

o Moodle será mesmo a plataforma referência para as atividades e recursos didáticos. Os 

membros concordam também que não há necessidade nem viabilidade de se elaborar um material 

didático complexo e denso; um conteúdo roteirizado e referenciado, baseando-se no livro texto e 

outros materiais complementares, contemplará as necessidades da disciplina assegurando um 

ensino emergencial de qualidade. Nada mais havendo a declarar, o Coordenador, então, 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, 19 de junho de 2020. 
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