
  

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO 

13.08.2020 

 

No dia 13 de Agosto de 2020, quinta-feira, às 19h00min, 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 Angelica 

Ramos da Silva e da pedagoga Claudiene Fátima de Souza Hermida, com ausência do 

representante discente e de Diego Morais de Araujo sua suplente Suzana Sousa Silva 

(conforme link disponibilizado no final deste documento). A reunião teve como pauta única: 

O afastamento para capacitação docente Christinne Costa Eloy em atendimento ao 

resultado final do EDITAL DE AFASTAMENTO Nº32, DE 06 DE JULHO DE 2020, como previsto 

no art. 95 e 96-A da Lei n. 8.112/90; no inciso I, art. 30, da Lei n. 12.772/2012; no Decreto n. 

9.991/2019; na Instrução Normativa n. 201/2019 da Secretaria de Gestão e Desempenho de 

Pessoal do Ministério da Economia; e na Resolução ad referendum n. 26/2020 do Conselho 

Superior do IFPB. 

INFORMES: 

Foram apresentados informes sobre: (i) Resultado da reunião dos coordenadores de 

curso das licenciaturas do IFPB com a Direção de Ensino Superior (DES) sobre os Estágios 

Supervisionados e (ii) Resultada submissão dos projetos PIBIC e Residência Pedagógica. No 

informe 1 o professor Jefferson Batista informou que na reunião entre os coordenadores e 



  

DES houve uma revisão sobre o panorama de retorno das disciplinas de Estágio 

Supervisionado em todos os campi, e que também foi exposto por esta Direção que a 

exclusão destas disciplinas pode gerar acréscimo no período de permanência dos discentes, 

assim como insatisfação e desistência. Também foi informado pelo coordenador que a DES 

conjuntamente com a Pró-reitoria de ensino superior está finalizando a edição de uma 

resolução para tratar exclusivamente de Estágio e Ensino Remoto. Ainda na referida reunião, 

o Coordenador dos Cursos de Licenciatura, Richardson Correia, expôs que respeita as 

decisões das subcomissões, e que a mesma tem total autonomia para suspender a ofertas 

das disciplinas de estágio, mas ele apela que os coordenadores revisem a suspensão junto 

aos órgãos colegiados e às subcomissões, principalmente dos estágios de observação, ou 

seja, as disciplina de Estágio Supervisionado I e III, mediante as possibilidades de adaptação 

dessa modalidade. O professor Jefferson Batista também informou que já iniciou o processo 

de revisão da suspensão das disciplinas de Estágio Supervisionado I e II junto aos professores 

responsáveis (Lucyana Sobral e Kally Samara), a coordenadora de Estágio do campus e 

membro do NDE Valéria Camboim e junto à Diretoria de Desenvolvimento de Ensino do 

campus e que deve em breve convocar mais uma reunião deste órgão colegiado para tratar 

deste tema. No informe 2, o professor Thiago Ruffo informou que houve inscrições 

suficientes para os Programas PIBID e RP, e ressaltou a dificuldade em motivar a inscrição 

dos discentes em um programa que oferece uma bolsa de 18 meses nesta realidade de 

relação remota, e apresentou sua preocupação com o andamentos dos outros projetos e 

mesmo a continuidade das atividades letivas para o período 2020.1. O docente também 

agradeceu a ajuda dos professores presentes que se envolveram e ajudaram na execução 

dos dois programas. Sem mais informes o coordenador encerrou as inscrições; 

PONTO 1 – A solicitação de afastamento para capacitação da docente Christinne Costa Eloy 

O coordenador deu início ao debate deste ponto passando a palavra para a 

professora interessada, a docente iniciou a apresentação expondo seu plano de distribuição 

de carga horária das disciplinas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, onde a 

mesma é responsável pela disciplina Estágio Supervisionado IV, disciplina do 8º Período, 

ministrada de forma conjunta com o professor Thiago Ruffo, que retornará no módulo 1 do 

semestre 2020.1 (na modalidade remota). É responsável pela disciplina Zoologia dos 

Invertebrados, do 2º Período de forma conjunta com o professor Jefferson Batista que 



  

retornará no módulo 2 (na modalidade remota), e pela disciplina Projeto Interdisciplinar III, 

de forma conjunta com o professor Jonas Ramos, (componente que não irá retornar na 

modalidade remota para o semestre 2020.1). A docente também informou que fora desta 

coordenação a mesma ministra a disciplina de Ecologia, do subseqüente em meio ambiente 

que será remanejada para o professor Tiago Lima; a disciplina Biologia I do Proeja 

Panificação que será remanejada para a professora Alexandra Rafaela não gerando impacto 

para o retorno das atividades do calendário acadêmico 2020.1 na modalidade não 

presencial. A docente também informou que o afastamento imediato é essencial para o seu 

engajamento no início das atividades relacionadas ao seu Doutorado, que terão início em 

Setembro deste ano. A docente também informou que as atividades relacionadas à 

execução da disciplina Estágio supervisionado IV seriam repassadas ao professor Thiago 

Ruffo, e suas incumbências junto à disciplina Zoologia dos Invertebrados seriam delegadas 

ao professor Jefferson Batista, e com o assentimento destes dois docentes presentes não 

haveria impedimento ao seu afastamento imediato. Sem mais colocações a docente abriu 

espaço para questionamentos. A professora Maiara Melo, afirmou que o pleito da 

interessada é direito adquirido previsto em resolução, portanto como a mesma já 

comprovou que não há impacto imediato aos cursos, não haveria motivo para qualquer 

impedimento. O professor Thiago Ruffo acompanhou a exposição da professora Maiara 

Melo e também se posicionou favorável ao afastamento imediato. O professor Jefferson 

Batista e coordenador afirmou não haver problemas em se responsabilizar pela disciplina 

Zoologia dos Invertebrados e como coordenador ressaltou que também não vê motivos para 

impedir o afastamento imediato da docente, e que, a demanda por um substituto só existirá 

com o retorno pleno das disciplinas ofertadas no curso, que como é de conhecimento de 

todos, depende das fases de implementação gradual das atividades não presenciais e 

presenciais no âmbito do IFPB previsto na resolução 28/2020, e que não poderemos de 

forma alguma suspender um afastamento conquistado pela docente e prejudicar a inserção 

da mesma em um programa de pós-graduação com base nas incertezas envoltas na previsão 

do retorno das atividades presenciais em sua totalidade. Sem mais questionamentos deu-se 

início à votação, e o afastamento imediato da professora MsC. Christinne Costa Eloy foi 

aprovado por unanimidade. Sem mais colocações ou observações o coordenador encerrou 

esta reunião do colegiado. 



  

       

________________________________________ 

Coordenador: Jefferson de Barros Batista 

Matricula SIAPE 1851081 

 

Cabedelo, 13 de Agosto de 2020.  

 

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

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

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

08 - Christinne Costa Eloy (docente, SIAPE 2505498). 

Link para o arquivo da reunião. 

https://drive.google.com/file/d/1pq0p41Nstos8gKKtD7yHGEd7m3RnlcQv/view?usp=sharing 
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