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Ata nº 07/2020 – Reunião do Núcleo Docente e Estruturante do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, realizada em 11/11/2020 

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 quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de novembro de 

dois mil e vinte. Devido à pandemia da COVID-19, o encontro ocorreu na modalidade remota 

pelo Google Meet e contou com a presença dos Professores: Marcelo Augusto Filardi 

(SIAPE nº 3123842), presidente do referido NDE, 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), Michelle Pires Tannure (SIAPE nº 

1122752). A reunião teve início com um dos pontos da pauta envolvendo ementas e 

identificação/código das disciplinas do Curso. Definiram-se, com todos os professores do 

Curso, as novas ementas e identificação das disciplinas, obrigatórias e optativas, para todos os 

períodos, incluindo atualização e readequação da bibliografia básica e complementar. 

Especificamente as disciplinas: Fundamentos de Matemática, Fundamentos de Física, 

Fundamentos de Química e Histologia mudarão de nomes passando a serem identificadas 

respectivamente como: Matemática aplicada a Ciências Biológicas, Física aplicada a Ciências 

Biológicas, Química aplicada a Ciências Biológicas e Histologia Animal. Todos os membros 

do NDE foram consensuais em relação às mudanças propostas. Outro ponto da Paula refere-se 

a indicação a ser apreciada pelo Colegiado Ciências da Natureza para os novos 

Coordenadores de Laboratórios a serem institucionalizados em portaria a ser publicada com 

base na Resolução de 08 de novembro de 2019, que dispõe sobre o Regulamento de 

Coordenação de Laboratório do IFMG-SJE. Assim, ficou acordado o seguinte: o ‘Laboratório 

de Botânica e Ecologia’ continuará sob coordenação do Prof. Giuslan; a Profa. Michelle foi 

indicada como coordenadora do ‘Laboratório de Microscopia’; o Prof. Marcelo como o 

coordenador do ‘Laboratório de Cultura de Tecidos’, o Prof. Alberto Valadares como 

coordenador do ‘Laboratório de Química’, o Prof. Derli como coordenador do ‘Laboratório de 

Ensino de Biologia’ (a ser instalado no espaço antes ocupado pelo ‘Laboratório de 

Sementes’), todos localizados no Prédio IV. Em seguida, considerando o porte e a 

importância acadêmica da área prática de Zoologia dos Invertebrados e Vertebrados e, 

considerando também que o ‘Laboratório de Nutrição Animal e Zoologia’, sob coordenação 

do Prof. Charles Bispo, não tem sido utilizado nos últimos anos, foi recomendado o seu 

desmembramento. Portanto, por questão de espaço físico e adequação técnica e prática, 

solicita-se que o local receba as instalações do novo ‘Laboratório de Biologia Animal’, a ser 

coordenado pelo Prof. Mateus. Solicita-se, ainda, que o ‘Laboratório de Microbiologia’ seja 

transferido do Núcleo de Ciências Agrárias e Ambientais para o Núcleo de Ciências da 

Natureza, mantendo-se o Prof. Alisson Eufrásio de Carvalho como coordenador. A reunião foi 
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caminhando para o seu término com a recomendação do Prof. Marcelo de que ser 

coordenador de laboratório demanda cuidado e controle do espaço laboratorial pelo qual será 

responsável, tomando ciência da rotina conduzida nas dependências do laboratório, controle 

de material e acesso de pessoas. Nada mais havendo a declarar, o presidente do Colegiado 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, 11 de novembro de 2020. 
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