
  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

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 

 

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

Ata nº 02/2020 – Reunião do Núcleo Docente e Estruturante do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, realizada em 05/05/2020 

Ata da reunião dos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, instituído pela portaria nº 190/2019, do Diretor Geral. A reunião aconteceu 

às quinze horas do dia cinco de maio 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), Giuslan Carvalho Pereira (SIAPE nº 1752710), Graziele Wolff de Almeida 
Carvalho (SIAPE nº 1870907), Mateus Ramos de Andrade (SIAPE nº 1325162) e Michelle 
Pires Tannure (SIAPE nº 1122752); a Profa Sandra Regina do Amaral (SIAPE nº 3124383) 

participou como professora convidada. O Prof. Marcelo iniciou a reunião fazendo uma síntese de 

uma reunião anterior (28/4/2020) que reuniu o NDE do Curso de Agronomia, Engenharia 

Florestal e Ciências Biológicas e cujo resultado em planilha do Excell. O Prof. Giuslan, então, 

apresentou a planilha, período por período e a redistribuição de disciplinas em semestres pares e 

ímpares dependendo do Curso, iniciativa que oferece opção de opção de matrícula em todo o ano. 

Na sequência o Prof. Marcelo informou que as disciplinas Português Instrumental e Metodologia 

Científica serão reestruturadas priorizando conteúdos que contribuam efetivamente para a 

formação curricular e profissional do discente biólogo licenciando. A seguir, partiu-se para análise 

da carga horária semestral dos professores da graduação e do Ensino Médio na tentativa de se 

equilibrara média de aulas. A seguir, partiu-se para análise da carga horária semestral dos 

professores da graduação e do Ensino Médio na tentativa de se equilibrara média de aulas. O Prof. 

Giuslan chamou a atenção ainda que, a equalização desta carga horária e a integralização 

curricular das Ciências Biológicas em 2022 estão na dependência da nomeação de um novo 

professor, e um ofício já poderia ser preparado para iniciar os procedimentos institucionais desta 

solicitação já para 2021. A Profa. Sandra abordou ainda a ementa das disciplinas das quais é 

responsável discutindo a melhor estratégia para gerar uma ementa mais coerente com o PPC do 

curso. Finalmente, a Profa. Sandra sugeriu a inserção de títulos gratuitos online nas referências 

bibliográficas complementares. Nada mais havendo a declarar, o Coordenador do Curso deu por 

encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Augusto Filardi, lavrei apresente ata, que foi lida e 

aprovada por todos os presentes. São João Evangelista, 05 de maio de 2020. 
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