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Ata nº 05/2020 – Reunião do Núcleo Docente e Estruturante do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, realizada em 09/07/2020 
 

 
 

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. Considerando as 

medidas de prevenção da pandemia do Coronavírus, a reunião aconteceu na modalidade remota 

plataforma digital do Google Meet (link: meet.google.com/qzb-kqsj-cae) com início às nove horas e 

trinta minutos do dia nove de julho de dois mil e vinte e contou com a participação dos docentes: 

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), Mateus Ramos de Andrade (SIAPE nº 1325162) e Michelle 

Pires Tannure (SIAPE nº1122752). Participou, ainda, como membro convidado a professora 

pedagoga Sandra Regina do Amaral (SIAPE nº 3124383). O coordenador Prof. Marcelo 

Augusto Filardi (SIAPE nº3123842) justificou ausência por compromissos médicos sendo, então, 

a reunião conduzida pelo Prof. Giuslan. Deu-se início discutindo-se sobre a forma de organização 

das disciplinas do semestre letivo na modalidade do Ensino Remoto Emergencial. Após 

ponderações de todos os presentes foi sugerido que as turmas BIO191 e BIO201 façam as 

disciplinas em dois Módulos, cada um com o mesmo número de semanas. Em relação à 

modulação do curso, as disciplinas sugeridas para compor o Módulo I para a Turma BIO201 

forão: Antropologia da Educação, Fundamentos de Matemática e Microbiologia Geral; e para a 

Turma BIO191, as disciplinas: Biofísica, Metodologia Científica e Psicologia da Educação. No 

Módulo II, para a Turma BIO201, estariam Biologia Celular, Formação de Professores de 

Biologia, Fundamentos de Física e Português Instrumental; e para Turma BIO191, as disciplinas 

de Biologia de Algas, Briófitas e Pteridófitas; Evolução, Geologia e Prática de Ensino de Ciências 

I. Em seguida iniciou-se a apreciação dos Planos Pedagógicos de Trabalho (PPT) remotos 

enviados pelos professores. Critérios importantes apreciados nos PPTs foram definidos como as 

metodologias ativas variadas, os encontros síncronos e assíncronos e o tempo adequado para aulas 

gravadas e encontros virtuais ao vivo. A recomendação é para que todas os professores se 

padronizem na oferta de aulas síncronas para em no máximo 33 minutos por semana, que ficará 

gravada e disponibilizada na plataforma Moodle. Foi discutido, ainda, que aulas longas possam 

ser editadas e divididas em partes temáticas para disponibilização e facilidade de download pelo 

celular. Para videoaulas gravadas, 15 minutos seria o tempo máximo, sendo recomendada a 

duração ideal de 10 minutos. Foi sugerido, ainda, pelo prof. Giuslan, que as videoaulas também 

possam ser divididas de acordo com o tema para atender a recomendação do tempo ideal. Após a 

análise individual de cada PPT, foi solicitado ao Professor Geraldino Moura dos Santos, da 

disciplina ‘Fundamentos de Física’, e à Professora Elaine Cristina Andrade Pereira, da disciplina 

‘Português instrumental’, que readequassem seus Planos e, juntamente com os demais PPTs, 

passem por apreciação final pelos membros do Colegiado do Curso em reunião agenda para 

30/07/2020. Todos os PPTs deverão ser encaminhados ao Departamento de Desenvolvimento 

Educacional em 31/07/2020. Nada mais havendo a declarar, a reunião foi encerrada, da qual eu, 

Giuslan Carvalho Pereira, lavrei a presente ata, lida e aprovada por todos os presentes. São João 

Evangelista, 09 de julho de 2020. 
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