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Ata nº 09/2020 – Reunião do Núcleo Docente e Estruturante do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, realizada em 04/12/2020  

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 quatro de dezembro 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) e Mateus Ramos de Andrade (SIAPE nº 1325162). Sandra 
Regina do Amaral (SIAPE nº 3124383) participou como professora convidada. A professora 

Michelle Pires Tannure (SIAPE nº 1122752) não esteve presente. O Prof. Marcelo iniciou a 

reunião apresentando a discussão para a necessidade de iniciar um diálogo sobre a situação do 

Estágio I (100 h) e as peculiaridades desta exigência do curso neste momento da pandemia. A 

Profa Sandra interviu exemplificando que, no Curso de Matemática, todos os procedimentos e 

orientações foram definidos na Coordenação de Estágios e Relações Empresariais do campus. O 

Prof. Marcelo decidiu, então, realizar um encontro com o setor para encaminhamento dos 

procedimentos iniciais e que novas informações serão repassadas em um próximo encontro do 

NDE. Em seguida o coordenador Marcelo apresentou o relatório intitulado “Análise da Avaliação 

do Ensino Remoto Emergencial no IFMG-SJE”, elaborado a partir do ‘Relatório de Avaliação do 

ERE’ produzido pelo Departamento de Ensino junto à Coordenação Geral de Ensino Superior em 

2020. O documento contém um parecer dos membros do NDE sobre os dados coletados na 

pesquisa com discentes e docentes da Instituição. Como última pauta, o Prof. Marcelo apresentou 

o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência IFMG|SJE|CAPES, projeto inaugural 

no campus que contemplará, neste primeiro momento de estreia, dez discentes do curso de 

Ciências Biológicas. Todos os professores presentes apoiaram o projeto e se dispuseram a 

contribuir com as demandas. 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, 04 de dezembro de 2020. 
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