
  

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO 

12.04.2021 

 

No dia 12 de Abril de 2021, segunda-feira, às 09h30min, 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 do colegiado e docente Thiago Ruffo (Coordenador Substituto e Membro do 

Colegiado de Curso), Alexandra Rafaela da Silva Freire;  Maiara Gabrielle de Souza Melo, Cassius 

Ricardo Santana da Silva; Maria Angélica Ramos da Silva, com ausência da pedagoga Claudiene 

Fátima de Souza Hermida (justificada em período de férias) e do representante discente e de Diego 

Morais de Araujo sua suplente Suzana Sousa Silva (conforme link disponibilizado no final deste 

documento). A reunião também contou com a presença das docentes responsáveis pela disciplina 

Prática como Componente Curricular VII, Lucyana Sobral de Souza, Verônica Pereira Batista e Flavia 

Marcia de Sousa Tavares. A reunião teve como pauta: (1) Possível retorno dos Projetos 

Interdisciplinares e (2) Revisão da minuta sobre o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com os 

tópicos: (i) Organização e sistemática da disciplina PCC VII (Apresentação inicial e pré-bancas); (ii) 

Casos de trancamento da disciplina PCC VII; Prazo de defesa de TCC; (iii) O produto do TCC 

(diferenças entre artigo e monografia); (iv) Sistematização de um documento norteador 

(orientações básicas para orientandos e orientadores) - pré-defesa e pós-defesa e Atribuições do 

orientador – pré-defesa (preenchimento da agenda de defesa e envio de convite para a 

coordenação do curso) e pós-defesa (preenchimento de Ata de defesa e (v) envio do TCC final em 

pdf, já com a ficha catalográfica para a coordenação do curso e Esclarecimento sobre o interstício 

entre a apresentação de TCC e colação de grau.  

 

 



  

INFORMES: 

01 – SITUAÇÃO DOS DISCENTES QUANTO A COLAÇÃO GRAU 2020.1. 

Foi informado pelo coordenador que o curso tem 21 formandos aptos para colar grau, a 

maioria dos discentes já havia defendido o TCC e dado entrada no processo solicitando a diplomação.    

 

02 - EDITAL DE MONITORIA 

 O coordenador informou que o esboço para o edital 2021.1 de monitoria já estava pronto, 

porém não foi enviado para a Diretoria de Desenvolvimento de Ensino – DDE devido à incerteza 

quanto ao quantitativo de bolsas. 

 

Sem mais informes, a reunião seguiu para o ponto 01. 

 

PONTO 1 – Possível retorno dos Projetos Interdisciplinares para o semestre 2021.1. 

 O coordenador apresentou as principais preocupações sobre o não retorno dos Projetos 

Interdisciplinares, que seriam o acúmulo de turmas que não pagaram os projetos interdisciplinares e 

alunos próximos à conclusão de curso que ainda não pagaram o Projeto Interdisciplinar IV.   

As propostas foram: (1) Não Retorno; (2) Retorno total e (3) Retorno parcial. 

 O coordenador e o coordenador substitutos defenderam o retorno parcial dos projetos visto 

a dificuldade dos alunos do primeiro período do curso no entendimento e aproveitamento da 

disciplina na modalidade presencial, e demonstraram preocupação com a qualidade dos trabalhos 

que serão gerados no sistema de ANP, levando em consideração que muitos destes discentes ainda 

não foram inseridos em nenhum ambiente de pesquisa científica e apenas com o término da 

disciplina Metodologia os discentes teriam o mínimo de fundamentação para atuar nos projetos. 

Também foi apontado que o sistema de ANPs dificulta o processo de integração entre as disciplinas.  

 A docente Maiara Melo explicou que é favorável ao retorno dos projetos em sua 

integralidade, mas que diante de sua experiência de aplicação dos Projetos Integradores no ensino 

médio, seria necessária uma mudança da concepção da estrutura dos projetos interdisciplinares para 

que o resultado dos projetos possa contribuir com a construção do conhecimento dos discentes, caso 

contrário ficaria com a sensação de objetivo incompleto e não alcançado pela disciplina.  

Após as argüições do colegiado foi iniciada a votação. Com 5 (cinco) votos para a proposta 03 

e 1 (um) voto para a proposta 02, ficou decidido pelo Colegiado de Curso o retorno dos Projetos 

Interdisciplinares III e IV para o semestre 2021.1.  

O professor Thiago solicitou que durante a aplicação dos Projetos no semestre 2021.1 seja 

marcada no mínimo 01 (uma) reunião de para acompanhamento e planejamento de retorno para os 

projetos I e II.  



  

 

PONTO 2 – Revisão da minuta sobre o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): 

O coordenador explicou a necessidade de revisão apontada pelas docentes da disciplina 

Projeto Interdisciplinar VII em discutir os temas Organização e sistemática da disciplina PCC VII 

(Apresentação inicial e pré-bancas); Casos de trancamento da disciplina PCC VII e prazo de defesa de 

TCC; O produto do TCC (diferenças entre artigo e monografia); Sistematização de um documento 

norteador (orientações básicas para orientandos e orientadores) - pré-defesa e pós-defesa e 

atribuições do orientador – pré-defesa (preenchimento da agenda de defesa e envio de convite para 

a coordenação do curso) e pós-defesa (preenchimento de Ata de defesa); Envio do TCC final em pdf, 

já com a ficha catalográfica para a coordenação do curso e Esclarecimento sobre o interstício entre a 

apresentação de TCC e Colação de grau. A professora Verônica explicou que as professoras 

responsáveis pelo PCC VII estão com dificuldade de orientar sobre a estrutura do TCC, ao mesmo 

tempo em que orientam sobre normas da ABNT, sobre a importância de evitar o plágio e ao mesmo 

tempo, muitas vezes precisam orientar sobre o início da estrutura de um projeto de pesquisa já que 

alguns alunos chegam nesta disciplina ainda sem ter um orientador definido. A professora Verônica 

solicitou que antes da disciplina TCC houvesse uma disciplina de Projetos Pré-TCC, onde os alunos já 

definissem seus objetos de pesquisa, seus orientadores e dessem início à construção do seu TCC. A 

professora Flávia acrescentou que é necessária a manutenção da carga horária de TCC para que se 

mantenha o tempo necessário para as apresentações. O coordenador propôs a modificação de um 

dos PCCs para receber os Pré-projetos. O professor Thiago Ruffo propôs a criação de uma disciplina 

optativa para pagar o Pré-projeto. A professora Lucyana ressaltou a importância da criação de uma 

comissão de professores para a revisão da minuta para que a mesma seja mais auto-explicativa e 

organizadora. A professora Flávia também questionou o colegiado sobre a posição do órgão sobre a 

aprovação do discente na disciplina PCC VII mesmo que o mesmo não tenha apresentado o trabalho 

final, o coordenador explicou que a minuta estabelecida atualmente apesar de aprovada no 

Colegiado não foi aprovado no NDE, portanto não foi inserida no PPC do curso, portanto, o aluno não 

pode ser reprovado ou obrigado a trancar na disciplina PCC VII caso não apresente o TCC, o mesmo 

poderá ser reprovado apenas se o mesmo não alcançar as competências e os objetivos propostos 

pela disciplina PCC VII. Além disso, o trancamento poderá ser recomendado pelo orientador do TCC 

caso o discente precise mais a frente da disciplina para apoiar a etapa final da construção do seu TCC. 

Para atender as demandas trazidas pelas professoras da disciplina PPC VII (TCC), após 

votação, o colegiado deliberou de forma unânime pela criação de uma disciplina optativa em Tópicos 

Especiais em Biologia, na matriz 223, a ser ofertada no 7º período do curso e a criação de uma 

comissão composta pelos professores e pedagogos presentes no colegiado com também com as 

professoras da disciplina Prática Como Componente Curricular VII com o objetivo de revisar a minuta 



  

do TCC e organizar os documentos necessários para a defesa de TCC e colação de grau, com a 

presidência da professora Verônica Batista. 

Sem mais apontamentos o coordenador finalizou esta reunião.  

      

________________________________________ 

Coordenador: Jefferson de Barros Batista 

Matricula SIAPE 1851081 

 

Cabedelo, 12 de Abril de 2021.  

 

Professores 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 Angélica Ramos da Silva (docente, SIAPE 1045177) - Membro do Colegiado 

06 - Alexandra Rafaela da Silva Freire (docente, SIAPE 1864818) - Membro do Colegiado 

09 - Lucyana Sobral de Souza (docente,SIAPE 2168560). 

10 - Verônica Pereira Batista (docente, SIAPE 2089918). 

11 - Flavia Marcia de Sousa Tavares (docente, SIAPE 2166045). 

12 - Patricia Fabian de Araujo Diniz (docente, SIAPE 1857587). 

 

Link para o arquivo da reunião. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNAohyrRt_Ag4RzBacU1I0yWNmD0R42H 

 


