
 

 

 

COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

  

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO 

16.07.2021 

 No dia 16 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 e o professor Marcelo Loer Monjardim 

(professor suplente do Colegiado de Curso), com as ausências justificadas da pedagoga Claudiene 

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

Morais de Araújo  em período de trabalho (conforme link disponibilizado no final deste documento). 

Também estiveram presentes durante a reunião a docente Ana Ligia (Membro do NDE), a professora 

Niely Silva representante docente da Comissão de Acompanhamento das Atividades não Presenciais. 

INFORMES 

01 - Foi informado pelo coordenador do curso que a solenidade de colação de referente ao 

processo de formatura 2020.2 está agendado para o 22.07.2021 às 19:00. E há da participação de 13 

(treze) estudantes do curso), conforme lista encaminhada para o Gabinete Diretor:  

01 - Andreza da Silva Nascimento: 20171702000 

02 - Anna Raquel Vieira da Silva: 201717020004 

03 - Daniel de Lima Ribeiro: 201717020008 (Defende dia 16.07). 

04 - Elisangela de Freitas Santos: 201717020044 

05 - Gabriela Raulino Nogueira: 20162702019 

06 - João Maik de Medeiros Batista: 20162702024 (Já defendeu, mas falta o processo). 

07 - João Pedro Santos de Souza Gonçalves: 20162702025 

08 - Maria Eduarda Santos de Souza: 201717020033 

09 - Maria Eloyza Pontes Lima: 20162702029 



10 - Nathalia Alves da Silva: 201717020016 

11 - Neucilane Maria Silva Gomes: 201717020018 

12 -  Rebeka Moreira Monteiro do Nascimento: 201717020025 

13 - Samara Caroline de Oliveira Braiane: 201717020030 

O Coordenador também informou que a discente Sarah Alessandra Santos Luna Batista: 

201717020037 colou grau de forma extemporânea, após deferimento de processo de solicitação 

enviado ao diretor do campus.  

02 - O coordenador também realizou uma consulta sobre a indicação de um membro do 

colegiado para participar como representante da coordenação conjuntamente com o paraninfo. 

03 - O coordenador informou que foi encaminhado para este órgão colegiado o OFÍCIO 

CIRCULAR Nº10-IBAMA, que solicita a disponibilização de estudos científicos, registros de 

ocorrência e/ou informações técnicas sobre a presença das espécies exóticas coral-sol, javali e 

mexilhão dourado no território do estado da Paraíba. O ofício foi encaminhado para os membros do 

colegiado assim como para os demais docentes do curso. 

04 - O coordenador informou que todos os planos de curso estão assinados e disponíveis no 

portal do estudante.  

05 - O coordenador do curso informou que a Direção de Desenvolvimento de Ensino realizou 

um convite para a participação discente na construção do Plano Político Pedagógico do campus, 

convite este que este que foi feito especialmente aos discentes integrantes do programa Residência 

Pedagógica.   

Sem mais informes, o coordenador deu início à discussão sobre o ponto 01. 

PONTO 01 - Sistema de Acompanhamento das ANPs (Matriz de Dados e acompanhamento 

da Comissão); 

A docente, membro do Núcleo Docente Estruturante - NDE, Ana Lígia Chaves, deu início à 

análise deste ponto apresentando o banco de dados relativos ao acompanhamento dos discentes da 

licenciatura em biologia, assim como a metodologia aplicada para organização dos dados, análise dos 

registros e do trabalho realizados pela CT, NAPS, NAPNE, COPAE e Coordenação conjuntamente 

com a Subcomissão. A docente expôs a necessidade da realização de reuniões quinzenais para o 

acompanhamento do registro de atividades dos discentes. A docente também apresentou a necessidade 

de que os membros do colegiado de curso acompanhem os dados presentes nesta planilha. O 

coordenador sugeriu que os membros do colegiado acompanhem os dados dos discentes nos períodos 

em que os professores ministram aulas. O coordenador sugeriu a alternativa de inserir o 

acompanhamento das ANPs nas reuniões de Colegiado, NDE e sistêmicas da coordenação. Que 

geralmente ocorrem de forma mensal. 

PONTO 02 - Convocação de formandos para o ENADE 2021 (14 Novembro). 



O coordenador informou que os discentes do curso serão submetidos ao exame nacional de 

desempenho dos estudantes (ENADE 2021) e que o mesmo será realizado no dia 14 de Novembro. O 

coordenador realizou a proposta da abertura de um minicurso de preparação para o ENADE 

(certificável e para CH complementar) realizado pelos professores do curso com questões das provas 

passadas. O colegiado aprovou a proposta que será desenvolvida pela coordenação. 

PONTO 03 - Análise de Aproveitamento de Estudos (Graduandos e Graduados) 

O coordenador informou que a Análise de Aproveitamento de Estudos (Graduandos e 

Graduados) que até a aprovação da nova nota técnica de 03.2021 sobre aproveitamento de estudos a 

análise de compatibilidade e atualização de conteúdos deve permanecer como o principal ponto. O 

processos de alunos não formados (continua a mesma metodologia), Que a análise de alunos formados 

em cursos não correlatos (continua a mesma metodologia); O coordenador solicitou a alteração na 

metodologia da análise de alunos formados em área correlata (o discente entra com o processo e 

coordenação despacha). Áreas correlatas são Bacharelado em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Ciências Naturais (Química, Matemática e Física). Por questão de agilidade na análise dos processos 

dos graduados para evitar evasão. O colegiado e o NDE decidem qual será a matriz complementar. 

Porém o colegiado entendeu que o processo de análise deveria permanecer o mesmo. 

PONTO 04 - Solicitar via abertura de chamado para para alguns procedimentos no SUAP 

(Atas de TCC e descrição das disciplinas optativas). 

Solicitar via abertura de chamado a identificação para as disciplinas optativas (identificação 

das disciplinas). O colegiado acatou de forma unânime. 

Solicitar a abertura de chamado para as ATAs de TCC (preenchimento e assinatura). Neste 

ponto ficou decidido que a subcomissão que trata da nota técnica de TCC irá indicar o modelo e 

submeterá ao colegiado de curso. 

Devido ao andamento e ao avançar da hora, o coordenador informou que irá adiar a discussão 

do ponto 05 (Criação de cadastro de aulas práticas para futuro retorno e/ou reposição via minicursos) 

para a próxima reunião de acompanhamento das ANPs.. 

Ex:  

Lista de práticas  

PERÍO

DO 

DISCIPLINA DOCENTE PRÁTICA Nº Discentes 



1º FBSF Jefferson 

Batista 

Aula de campo - PAC 54 

1º BFC Maria 

Angélica 

Introdução à microscopia - Microscopia 54 

1º BFC Maria 

Angélica 

Prática de ciclo celular - Microscopia 54 

2º Ecologia Alexandra 

Raf 

Aula campo - Litoral Sul 36 

2º Zoo I Jefferson 

Batista 

Montagem de Coleção - Lab. Zoo. 36 

 

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) – Coordenador Substituto 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 - Marcelo Loer Monjardim (docente,SIAPE 2168560) - Membro do Colegiado 

10 - Ana Lígia Chaves (docente, SIAPE 2089918) - Membro do NDE 

11 - Niely Souza (docente, SIAPE 2166045). 

 

Link para o arquivo da reunião. 

https://drive.google.com/file/d/10fk-oHHD6QenJZry3SI1BnhcuvHu8u_U/view 

 

 

 

 

________________________________________ 

Coordenador: Jefferson de Barros Batista 

Matricula SIAPE 1851081 

 

Cabedelo, 16 de Julho de 2021.  

 

https://drive.google.com/file/d/10fk-oHHD6QenJZry3SI1BnhcuvHu8u_U/view

