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Ata nº 04/2020 – Reunião do Núcleo Docente e Estruturante do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, realizada em 18/06/2020 

 
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 dez horas do dia dezoito 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: 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 nº1870907), Marcelo Augusto Filardi (Coordenador do Curso 

SIAPE nº 3123842) e Mateus Ramos de Andrade (SIAPE nº 1325162). Justificou ausência a 

Professora Michelle Pires Tannure (SIAPE nº 1122752). O coordenador Marcelo iniciou a 

reunião apresentando a pauta envolvendo a Instrução Normativa e as estratégias institucionais 

para início dos trabalhos remotos com as turmas do Ensino Médio e Superior. A princípio, os 

professores deverão enviar seu Plano Pedagógico de Trabalho Remoto e, após avaliação do 

Coordenador de Curso e da Equipe Pedagógica, será encaminhado ao Departamento de 

Desenvolvimento Educacional (DDE). Neste contexto, a Profa. Graziele questionou sobre o 

caderno didático e a complexidade de se elaborar este material. O Prof. Marcelo esclareceu que 

não há obrigatoriedade na elaboração completa deste material, e recomendou a elaboração de 

roteiros semanais simples, baseando-se no livro didático. Neste roteiro, com flexibilidade e 

diversidade, poderia haver indicação de links de conteúdos didáticos confiáveis da plataforma 

YouTube e repositórios instituições brasileiros de qualidade, além das videoaulas gravadas pelo 

professor. Manifestaram favoráveis a esta estratégia os professores Giuslan, Graziele e Michelle. 

O Prof. Giuslan atentou também para a oportunidade de se elaborar materiais de conteúdo prático 

autoral, o que pode contribuir para avaliação do curso no quesito ‘publicações’. Esta ideia foi 

compartilhada também pelo Prof. Derli. Em seguida, o Prof. Derli perguntou sobre o parecer 

oficial do Conselho Acadêmico do campus em relação ao início dos trabalhos acadêmicos na 

modalidade remota. O Prof. Marcelo respondeu que os trabalhos dos gestores estão caminhando 

para adotar o ensino acadêmico remoto a partir do mês agosto, seguindo um novo calendário 

divulgado pelo DDE, decisão a ser tomada por todos os campi, tendência de praticamente todas as 

instituições de ensino brasileiras. A Profa. Graziele reforçou a importância do papel de tutores que 

possam auxiliar na condução das atividades e no suporte no desenvolvimento dos trabalhos 

remotos, com certificação. O Prof. Derli mostrou preocupação em relação ao Ensino Médio 

Técnico, pela carga horária prática na modalidade remota e o cumprimento das exigências 

acadêmicas para conclusão do curso; e também a formação integral do aluno na modalidade à 

distância, o comprometimento, a motivação e as estratégias para otimizar todo o trabalho remoto. 

Essa preocupação foi compartilhada pelos professores Giuslan e Marcelo. Debateu-se, também, a 

possibilidade de unir turmas de mesmo nível no caso do Ensino Médio e turmas de mesma 

disciplina com professores distintos. Neste contexto, a Profa. Michelle mostrou preocupação em 

relação ao horário distinto destas turmas agrupadas. O Prof. Giuslan interviu com o argumento de 

que o DDE deverá adequar o horário institucional para um novo calendário remoto; chamou a 
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 atenção, ainda, que não seria recomendado que o professor mantenha os alunos em encontros 

semanais síncronos longos. O Prof. Derli chamou a atenção da dificuldade de aulas ao vivo longas 

considerando os alunos que não possuem conexão com a internet em suas residências, detalhes 

que foram reforçados pelos professores Giuslan e Graziele em disponibilizar videoaulas curtas e 

gravadas, editadas se for o caso. O Prof. Marcelo chamou a atenção que uma semana deverá ser 

síncrona e a semana seguinte ficaria para realização de atividades assíncronas, válida na contagem 

da carga horária. Foi discutido, ainda, pelo Prof. Derli, a possibilidade de se manter o projeto 

“Hora do Enem” e a sobrecarga de trabalho, com acúmulo de compromissos e atividades tanto 

para o aluno quanto para os professores. Para o Prof. Mateus, com inúmeras plataformas e 

prioridade acadêmica, os alunos poderão abandonar atividades extra-acadêmicas. Para o professor 

Giuslan, a sobrecarga de trabalho poderia se minimizada pelo aproveitamento de material didático 

produzido para o ensino médio e alimentar os projetos extra-acadêmicos, sendo mais um canal 

remoto de incentivo e contato motivacional e diferenciado com os alunos. Neste contexto, o Prof. 

Marcelo recomendou o Moodle como plataforma padrão, como adotado pelo curso de Agronomia 

e Engenharia Florestal. O Prof. Derli reforçou os benefícios e recursos do Moodle como 

plataforma apropriada e gratuita. A reunião caminhou para seu término com o Prof. Giuslan se 

dispondo a apresentar os recursos de gravação e edição do programa ‘OBS’, sugerindo ainda 

padronizar a abertura das videoaulas com a logomarca do Curso de Biologia. 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, 

18 de junho de 2020. 
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