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Ata nº 03/2020 – Reunião do Núcleo Docente e Estruturante do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, realizada em 20/05/2020 

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 vinte 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); as professoras Sandra Regina do Amaral (SIAPE nº 

3124383) e Viviane Lima Martins (SIAPE nº 1043642) participaram como convidadas. O 

coordenador Marcelo iniciou a reunião apresentando temas discutidos pelo coordenador do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas em encontros conjuntos com os coordenadores dos cursos 

de Agronomia e Engenharia Florestal, o primeiro realizado na data de vinte oito de abril de 2020 e 

o segundo encontro na data de quinze de maio. Em seguida a Profa. Viviane, atualmente do 

campus Arcos, explicou o equívoco da ementa atual de Português Instrumental e a sobreposição 

de temas abordados nesta disciplina e em Metodologia Científica, situação confirmada pelo Prof. 

Mateus. A Profa. Viviane apresentou uma proposta de reformulação da ementa com redução de 

carga horária da disciplina e a complementação com um curso de formação inicial e continuada 

(FIC) que está disponível na plataforma “+ IFMG”. O conteúdo da nova ementa seria mais 

voltado para a realidade dos licenciandos e o curso FIC complementaria a formação dos discentes. 

O Prof. Giuslan interviu valorizando a proposta apresentada e confirmando a importância da 

disciplina para a formação acadêmica dos alunos. Todos os membros do NDE manifestaram a 

favor deste novo modelo disciplinar. Também na mesma linha, a Profa. Sandra apresentou a 

proposta de tornar Libras uma disciplina EaD, já que há um projeto institucional neste sentido. 

Após discorrer seus argumentos, o encaminhamento seguiu-se para uma conversa entre 

Coordenadores de Curso em que a disciplina é oferecida para avaliação da proposta. O Prof. 

Giuslan fez uma ressalva de que os cursos de Ciências Biológicas e Administração, ao contrário 

da Agronomia, Engenharia Florestal e Sistemas de Informação, como ainda não possuem ciclo 

fechado, necessitam da versão presencial da disciplina Libras. Todos os membros do NDE 

concordam em manter a disciplina de Português Instrumental na matriz do Curso, oferecendo-a, 

no entanto, com carga horária de 60 h para 30 h permitindo, assim, a inclusão da disciplina 

‘Introdução a Ciências Biológicas’ no primeiro periodo, que possibilitará abordar temas relevantes 

que não estão contemplados na ementa de nenhuma disciplina. 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, 20 de maio de 

2020. 
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