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Reunião do colegiado do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas

Campus Princesa Isabel - Bloco acadêmico, sala 26.
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1
Solicitação de designação de relator ou comissão para análise e emissão de parecer sobre os processos de reaproveitamento

de disciplinas do curso de Biologia conforme instrução normativa DES/DAPE/DCAD/PRE/RE nº 001/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

- CAMPUS PRINCESA ISABEL

1. DADOS DA REUNIÃO:

2. PAUTA:

3. PROCEDIMENTO DE ABERTURA:

1 .1 .  Reunião aberta. 2 .2 .  Segue-se a leitura da Pauta Atual (vide acima). 3 .3 .  Leitura do Registro de Ausência. 4 .4 .  Procede-se, a par r de

agora, a verificação do tópico da Matriz de Responsabil idade da reunião anterior e de eventuais pendências de atualização do P l a noPl a no

de Aç ã ode Aç ã o . 5 .5 .  No fica-se a todos os presentes que, para se fazer constar em Ata, o par cipante deverá requerer “Constar em Ata”, cuja

reprodução da fala será registrada em sen do l iteral com a iden ficação de autoria. 6 .6 .  Neste momento, comunica-se aos presentes

que a palavra está facultada, inicialmente, para aditamento de pauta, priorização e/ou revisão. 7 .7 .  Prossegue-se. 8 .8 .  Oportunamente se

registra que Contribuição, Intervenção, Inscrição, Questão de Ordem ou Aparte, para a boa condução da presente reunião, fica desde

já predeterminado o tempo-limite de 3 minutos para o uso da fala, sob cordata avaliação e condução do Chairman. 9 .9 .  Passa-se à

discussão da Ordem do Dia (vide pauta acima) e as anotações de esti lo pelo(a) responsável que ora redige esta Ata.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA, DECISÕES TOMADAS E RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES PRESENTES/AUSENTES:

            Estavam presentes na reunião os professores Tárcio Bruno de Morais, Ká a Daniella da Cruz Saraiva, Fernanda Freitas

Fernandes, Ana Virginia Moura Ramos e  Laércio José da Silva (representante técnico administra vo em educação). Após explicação da

pauta pela coordenadora do curso, a professora Ká a Daniella da Cruz Saraiva, os membros do colegiado designaram docentes para

análise e emissão de pareceres sobre os processos de aproveitamento de disciplina dos discentes do Curso Superior de Licenciatura

em Ciências Biológicas. 
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