
  

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

 

ATA DE REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO LOCAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO 

NÃO PRESENCIAIS, DO COLEGIADO E DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

03.12.2020 

 

No dia 03 de Dezembro de 2020, segunda-feira, às 14h00min, na plataforma virtual 

de reuniões – Google Meet teve início a reunião remota do colegiado do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, do ano em curso, sob a coordenação do professor Jefferson de Barros 

Batista, estando presentes os membros da Subcomissão local responsável pelo 

acompanhamento das atividades de ensino não presenciais do Curso Superior, do Colegiado 

de curso e do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus 

Cabedelo. A reunião teve como pauta: (1) Análise dos Mecanismos de avaliação das ANPs 

2020.1; (2) Possível retorno das disciplinas não ofertadas em 2020.1: Projetos 

Interdisciplinares I, II, III e IV, Química Aplicada à Biologia, Anatomia Vegetal, Embriologia 

e Histologia, Microbiologia, Prática de Ensino em Biologia VI e Políticas Educacionais e 

Gestão Escolar. (3) Alteração da coordenação do laboratório de Botânica; (4) Retirada da 

obrigatoriedade de avaliador externo para banca de TCC enquanto durar a situação de 

pandemia devido à solicitação de assinatura de Ata eletrônica e (5) Desmembramento da 

disciplina Prática Como Componente Curricular VII em duas: PCC VII pré-projeto de 

TCC e PCC VIII – pré-defesa TCC.  

 

 



  

INFORMES: 

01 – COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA 2016.1 

O professor Thiago Ruffo pediu informações sobre a realização da primeira colação de 

grau do curso de ciências biológicas e porque os professores do curso não foram convidados 

para participar desta solenidade. O coordenador informou que havia recebido o convite para 

participação na cerimônia, mas que o procedimento cabia ao cerimonial e não ao coordenador. 

A professora Ana Ligia, que participou da organização do evento explicou que, devido a 

atualizações no google meet havia limitação do número de convidados. A professora Jamylle 

e o professor Thiago informaram que seria interessante a transmissão pelo youtube, para que 

mais pessoas possam participar.  

 

INFORME 02 – INVERSÃO DE PONTO DE PAUTA 

 Por questão de ordem e importância a professora Ana Ligia solicitou a mudança do 

primeiro ponto de pauta para última posição, já que seria uma discussão mais prolongada, 

passando o ponto para o final da reunião.   

 

PONTO 1 – Possível retorno das disciplinas não ofertadas em 2020.1 

 Projetos Interdisciplinares I, II, III e IV: 

Após debate entre os docentes o colegiado de curso, a subcomissão votou pela manutenção da 

suspensão dos 4 (quatro) projetos interdisciplinares. 

 Química Aplicada à Biologia:  

A professora Raquel Luna, docente responsável pela disciplina defendeu o retorno e a 

adaptação da disciplina de Química ao sistema não presencial, já que conseguiu adaptar suas 

disciplinas de forma satisfatória no curso subseqüente de Química do campus. A subcomissão 

votou pelo retorno da disciplina. 

 Anatomia Vegetal:  

A docente Patrícia Fabian defendeu o retorno e a adaptação da disciplina Anatomia Vegetal, e 

defendeu que a ajuda do técnico laboratorial Dhieggo Evaristo, as aulas práticas da disciplina 

poderiam ser adaptadas de maneira satisfatória. A subcomissão votou pelo retorno da 

disciplina. 

 Embriologia e Histologia: 



  

A professora Kaline Castro defendeu o retorno da disciplina, porem a mesma apontou que 

precisaria de ajuda para adaptar o componente Embriologia. O coordenador e professor 

Jefferson Batista se prontificou a ajudar.  A subcomissão votou pelo retorno da disciplina. 

 Microbiologia:  

A docente Maria Angélica defendeu o retorno do componente explicando que a disciplina é 

de extrema importância para o esclarecimentos de questões relacionadas à pandemia. E 

afirmou que poderia adaptar as práticas de microbiologia com a ajuda do técnico do curso 

subseqüente de Química. A subcomissão votou pelo retorno da disciplina. 

 Prática de Ensino em Biologia VI:  

As docentes Alexandra Rafaela e Maiara Melo se prontificaram a ministrar o componente 

curricular. A subcomissão votou pelo retorno da disciplina. 

 Políticas Educacionais e Gestão Escolar: 

O coordenador explicou que não haveria impedimento para o retorno do componente já que se 

trata de uma disciplina teórica e a mesma só não foi ofertada em 2020.1 devido à mudança da 

grade curricular. A subcomissão votou pelo retorno da disciplina. 

 

(3) Alteração da coordenação do laboratório de Botânica; 

 Com o retorno da docente Lucila Felix ao campus de origem, o colegiado do curso 

apontou a necessidade de mudança na coordenação do laboratório de Botânica, antes 

coordenado por esta docente. A professora Patrícia Fabian, responsável pelas disciplinas 

Biologia e Diversidade Vegetal, Anatomia Vegetal e Fisiologia Vegetal, que também 

desenvolve projetos no espaço se ofereceu para coordenar o laboratório. Como nenhum outro 

docente se candidatou o nome da professora Patrícia Fabian foi levado à votação e mesma foi 

aprovada por unanimidade pelo colegiado para a coordenação do laboratório de Botânica. 

 

(4) Retirada da obrigatoriedade de avaliador externo para banca de TCC enquanto 

durar a situação de pandemia devido à solicitação de assinatura de Ata eletrônica. 

 O coordenador explicou que de acordo com a NOTA TÉCNICA 3/2020 - 

PRE/REITORIA/IFPB que dispõe sobre Normativa os procedimentos para apresentação de 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e Relatório de Estágio na modalidade virtual e dá 

outras providências, mais precisamente com o Art. 3º Para a realização da defesa de TCC e 

Relatório de Estágio formato não presencial, para a modalidade Ensino Superior, item o IV 

define que a elaboração da Ata de Defesa/Folha de Aprovação deve conter a assinatura digital 

(QR Code), dos membros da banca, ou seja, professor (a) orientador(a) e professores(as) 



  

participantes, através do Suap/Documentos Eletrônicos/Documentos/Adicionar Documentos 

de Texto/Tipo de Documento/Ata de Reunião/Modelo de Documento de Texto/Modelo em 

Branco/Nível de Acesso/Público/Setor Dono/Coordenação do Curso. E esse ponto dificulta o 

convite de membros externos assim como apontado na nota técnica que regula a defesa dos 

TCCs aprovada por este colegiado. O professor Thiago Ruffo apontou que o convite de 

professores externos é de suma importância para o desenvolvimento acadêmico dos 

estudantes e para interação institucional. A docente Maiara Melo defendeu que neste 

momento de pandemia o importante é a desburocratização do processo para facilitar e instigar 

a participação discente na defesa dos TCCs. 

 

 

 

      

________________________________________ 

Coordenador: Jefferson de Barros Batista 

Matricula SIAPE 1851081 

 

Cabedelo, 03 de Dezembro de 2020.  

 

Integrantes da comissão, docentes e demais participantes presentes na reunião:  

01 - Jefferson de Barros Batista (docente, SIAPE 1851081) – Coordenador  

02 - Thiago Leite de Melo Ruffo (docente, SIAPE 1878473) – Mediador e Membro do Colegiado  

03 - Maiara Gabrielle de Souza Melo (docente, SIAPE 1937505) - Membro do Colegiado  

04 - Cassius Ricardo Santana da Silva (docente SIAPE 2168613) - Membro do Colegiado  

05 - Maria Angelica Ramos da Silva (docente, SIAPE 1045177) - Membro do Colegiado  

06 - Alexandra Rafaela da Silva Freire (docente, SIAPE 1864818) - Ausente  

07 - Claudiene Fátima de Souza Hermida (pedagoga, SIAPE 1063439) - Membro do Colegiado  

08 – Diego Morais de Araujo (discente) – Membro do Colegiado – Ausente  

09 - Marcelo Loer Bellini Monjardim (docente) -  Membro Suplente do Colegiado  

10 - Suzana Sousa Silva (discente) – Membro Suplente do Colegiado  

11 - Ana Ligia Chaves Silva (docente - 1620144) – Membro do NDE  

12 - Christinne Costa Eloy (docente-2505498) – Membro do NDE  

13 - Valeria Camboim Goes (docente-1760625) – Membro do NDE  

14 - Jeane de Freitas Azevedo (docente - 1945625) – Membro do NDE  



  

15 - Jamylle Rebouças Ouverney King (docente-1466234) – Membro do NDE  

16 - Niely Silva de Souza (docente-2683865) – Representante Docente  

17 - Otniel Amorim Pereira (técnico - 2337470) - Representante das Equipes Pedagógica  

18 - Saniely Patricia Lima Pereira – Colaboradora  

19 - Patricia Fabian de Araujo Diniz (docente, 1857587)  

20 - Valberio Candido de Araujo (docente, 1738610)  

21 - Jonas de Assis Almeida Ramos (docente, 1942490) 

https://drive.google.com/file/d/1UEhGSksMCts496OvHTUUsdZRjhz9VOUv/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UEhGSksMCts496OvHTUUsdZRjhz9VOUv/view?usp=sharing

