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Ata nº 08/2020 – Reunião do Núcleo Docente e Estruturante do curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas, realizada em 17/11/2020 
 

 

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 dezesseis horas e trinta minutos do dia 17 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, Fernanda Aparecida Pires Fazion (SIAPE nº 1414985), Mateus Ramos de Andrade 

(SIAPE nº 1325162) e Michelle Pires Tannure (SIAPE nº 1122752). Justificaram ausência os 

professores Derli Barbosa dos Santos (SIAPE nº 3124440), Giuslan Carvalho Pereira (SIAPE 

nº 1752710) e Graziele Wolff de Almeida Carvalho (SIAPE nº 1870907). A reunião teve início 

com um dos pontos da pauta envolvendo a reavaliação do Plano Pedagógico de Trabalho (PPT) da 

disciplina Microbiologia ministrada pela Profa. Fernanda. Inicialmente, devido à COVID-19, o 

PPT foi elaborado em julho de 2020 contemplando somente o conteúdo teórico (45 h); aulas 

práticas da disciplina seriam ministradas após o retorno presencial em aulas de laboratório 

agendadas após a pandemia. através de um replanejamento, todo o conteúdo teórico-prático da 

disciplina foi contemplado em uma semana extra no final do Módulo I. Através de videoaulas e 

imagens, as aulas práticas complementaram a abordagem teórica e a disciplina será concluída 

integralmente. Após o retorno das atividades presenciais, a Profa. Fernanda oferecerá aos 

interessados cursos/minicursos incluídos em eventos institucionais, por exemplo, oportunizando 

aos alunos manipular vidrarias e equipamentos de laboratório compreendendo melhor a rotina de 

procedimentos técnicos microbiológicos. Depois de avaliado, todos os professores aprovaram o 

novo PPT da disciplina de Microbiologia. A seguir, o Coordenador apresentou estratégias de 

trabalho a serem desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID). Foram pontuadas atividades e tarefas em que os bolsistas deverão desenvolver durante o 

estágio no IFMG-SJE. Após avaliadas, todos os professores concordaram com as propostas de 

trabalho. Outro ponto apresentado pelo Coordenador foi o ofício a ser encaminhado ao 

Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE) para contratação de professor para 

integrar o grupo Ciências Biológicas. A solicitação surge após análise do NDE e a constatação de 

que as disciplinas do curso recebem alunos matriculados em Agronomia, Engenharia Florestal, 

além de Ciências Biológicas. A demanda semestral destes cursos impactará na carga horária total 

dos professores interferindo na distribuição de aulas e na disponibilidade dos professores. O 

impacto se refletirá também no Ensino Médio e Técnico e a situação tende a se agravar quando da 

integralização do Curso de Ciências Biológicas. Após análise, uma nova reunião definirá a 

argumentação e encaminhamento deste ofício. Nada mais havendo a declarar, o Coordenador 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, 17 de novembro de 2020. 
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