
  

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO 

18.01.2021 

 

No dia 18 de Janeiro de 2021, segunda-feira, às 10h00min, 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: (1) 

Critérios para matrícula dos discentes nos módulos 01 e 02 do semestre 2020.2 e (2) 

Análise de quebra de pré-requisitos na matriz 223 em atendimento a solicitações de 

discentes aprovados em processos de seleção e de graduados bacharéis oriundos de 

diferentes cursos e instituições. 

 

INFORMES: 

01 - SINCRONIZAÇÃO DOS DIÁRIOS DO MÓDULO 01 até essa semana. 

Foi informado pelo coordenador que apesar do final do prazo de ajustes de matrícula 

ter ocorrido nesta última sexta-feira (15.01), algumas solicitações de ajustes já haviam sido 

realizadas ou estão ajuste de horário de disciplinas, portanto ainda podem ocorrer novas 

inserções de discentes no Google Classroom, mas isso deve durar apenas mais essa semana.    



  

 

02 - EDITAL DE MONITORIA 

 O coordenador informou que um esboço do edital de monitoria foi enviado para 

análise dos professores, para que os mesmos pudessem fazer apontamentos, sugestões para 

melhoria ou solicitar monitores. O coordenador solicitou celeridade para que o mesmo 

possa enviar o edital para Diretoria de Desenvolvimento de Ensino - DDE. 

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

 

PONTO 1 – Critérios para matrícula dos discentes nos módulos 01 e 02 do semestre 2020.2. 

 O coordenador apresentou ao colegiado os critérios adotados para a matrícula nas 

modulares oferecidas no semestre 2020.2, onde, foram elas: 

A - Não serão permitidas matrículas em disciplinas do mesmo módulo onde ocorra choque 

de horário entre o primeiro encontro síncrono da semana. 

B - Se o choque de horário entre o primeiro encontro síncrono da semana ocorrer em 

disciplinas de módulos diferentes a matrícula poderá ocorrer normalmente. 

C  - Para disciplinas que ocorram durante todo semestre, como por exemplo, os estágios 

supervisionados, não será permitida matrícula em disciplinas onde ocorra choque de horário 

entre o primeiro encontro síncrono da semana, seja a disciplina do módulo 01 ou do módulo 

02. 

Quadro de disciplinas modulares no 5º período. Em azul disciplinas do módulo 01, em 

laranja disciplinas que excedem o módulo em poucas semanas, em amarela disciplinas do 

módulo 02 e em verde disciplinas que ocorrem durante todo o semestre. 

Genética Molecular Maria 
Angélica 80 

LIBRAS Niely 
60 

Anatomia e Fisiologia Humana Valbério 
80 

Educação Ambiental Maiara 
60 

PCC IV Jamylle 
60 

Metodologia e Instrumentação Thiago 
Ruffo 60 

Estágio Supervisionado I Luciana 
Sobral 

120 

 

 O professor Thiago Ruffo acrescentou que concorda com os critérios, e que é 

importante que não haja choque entre os primeiros encontros semanais para não 

comprometer a participação dos discentes. Este apontamento de Thiago Ruffo foi 



  

acompanhado pelo professor Valbério Candido.  Sem mais apontamentos para o ponto 1, 

passamos a discussão para o ponto 02. 

  

PONTO 2 – Análise de quebra de pré-requisitos na matriz 223. 

 O coordenador apresentou alguns pontos da grade curricular da matriz 223 do curso, 

onde ocorre fluxo de disciplinas com pré-requisitos que podem acabar acarretando em 

retenção, ou dificuldades para adaptação da grade curricular para discentes interessados em 

cursar uma segunda licenciatura, ou para bacharéis que queiram cursar a habilitação em 

licenciatura.  

 Foram apontados 4 pontos na grade curricular, são eles: 

Ponto 01 - Biologia e Fisiologia Celular (P1) - Embriologia e Histologia Animal (P3) - Anatomia 

e Fisiologia Humana (P5) - Anatomia e Fisiologia animal comparada (P6): 

 Após a análise do corpo colegiado foi decidida a permanência destes pré-requisitos. 

Ponto 02 –Estágio Supervisionado I (P5) – Estágio Supervisionado II (P6) - Estágio 

Supervisionado III (P7)  – Estágio Supervisionado IV (P8). 

 Após a análise do corpo colegiado foi decidida a consulta sobre quebra de pré-

requisito entre o Estágio Supervisionado II e III, e para isso será necessária a análise dos 

docentes responsáveis pela disciplina de estágio. 

Ponto 03 - Biologia e Fisiologia Celular (P1) - Genética Molecular (P5) - Genética de 

Populações (P6) - Evolução e Biogeografia (P7). 

 Após a análise do corpo colegiado foi decidida a consulta sobre quebra de pré-

requisito entre as disciplinas de Genética Molecular e Genética de Populações junto ao 

professor Marcelo Garcia. 

Ponto 04 - Fundamentos da Biologia e Sistemática Filogenética (P1) - Zoologia dos 

Invertebrados (P2) - Zoologia dos Vertebrados - (P4) e Geologia e Paleontologia (P7). 

 Após a análise do corpo colegiado foi decidida a quebra do pré-requisito entre as 

disciplinas Zoologia de Vertebrados e Geologia e Paleontologia. 



  

  A professora Maria Angélica solicitou o retorno do pré-requisito de Bioquímica (P3) 

para a disciplina Microbiologia (P4), também aprovado pelo colegiado do curso. 

 A professora Maiara Melo, apontou que os pré-requisitos são instrumentos 

importantes para que os discentes não cursem disciplinas que ainda não estão aptos, ou que 

acabem tendo a necessidade de adquirir uma quantidade muito grande de saberes em 

período curto de tempo.  

Sem mais apontamentos, o coordenador encerrou a reunião. 

      

________________________________________ 

Coordenador: Jefferson de Barros Batista 

Matricula SIAPE 1851081 

 

Cabedelo, 18 de Janeiro 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 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 - Valbério Candido (docente) 

09 - Niely Silva de Souza (docente). 

Link para o arquivo da reunião. 

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