
  

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO E DA SUBCOMISSÃO LOCAL RESPONSÁVEL 

PELO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO PRESENCIAIS DO CURSO 

SUPERIOR DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

03.02.2022 

 

No dia 03 de Fevereiro de 2022, quinta-feira, às 09h30min, na plataforma virtual de reuniões 

– Google Meet teve início a reunião remota do colegiado, núcleo docente estruturante e comissão de 

acompanhamento das atividades não presenciais 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 Thiago Ruffo (Coordenador Substituto), Alexandra Rafaela da Silva Freire;  

Maiara Gabrielle de Souza Melo, Cassius Ricardo Santana da Silva;, Claudiene Fátima de Souza 

Hermida e Marcelo Loer Monjerdim (Membros do Colegiado e subcomissão). As docentes Ana Lígia 

Chaves Silva, Valeria Camboim Goes, Jeane de Freitas Azevedo e Jamylle Rebouças Ouverney  

membros do Núcleo Docente e da Subcomissão. A docente Niely Silva de Souza e Dhieggo Glaucio 

Evaristo, como membros da Subcomissão. Além destes, também participaram os docentes Jesus 

Malinaldo, Jonas Assis, Patrícia Fabian e Valbério Cândido. A reunião teve como pauta 01 – 

Solicitação de afastamento para capacitação de membro do NDE (Jamylle Rebouças Ouverney). 02 

– Retorno do Projeto Interdisciplinar I para o semestre 2022.1; 03 – Distribuição de disciplinas para 

o semestre 2022.1; 04 – Mudança na coordenação de curso para o semestre 2022.1; 05 - 

Acompanhamento das ANPs (Práticas Laboratoriais e de Campo); 

INFORMES 

Foram apresentados informes sobre: (i) A participação discente no ENADE 2021; (ii) Data e 

número de participantes para a colação de Grau 2021.1 e (iii) Informes sobre o Encontro de 

Simpósios IFPB Cabedelo 2021. No informe 1 o professor Jefferson Batista apresentou que o curso 

teve 80 (oitenta) alunos ingressantes inscritos e 27 (vinte e sete) alunos concluintes. O coordenador 



  

relatou que todos os discentes inscritos preencheram o formulário on-line do sistema Inep-Enade. 

Quanto ao comparecimento à prova para os alunos concluintes, 02 (dois) discentes justificaram a 

ausência e 02 (dois) discentes não compareceram ao exame. No informe 2 a professora Ana Ligia 

apresentou a data da próxima colação de grau que ocorrerá no próximo dia 17.02. O professor 

Jefferson informou que a previsão é a participação de 17 (dezessete) discentes. A professora Ana 

Ligia informou que o Campus Cabedelo realizará, no período de 16 a 17 de fevereiro de 2022, o 4º 

Encontro de Simpósios do IFPB Cabedelo. Dentro deste informe a professora Patrícia Fabian 

questionou se seria possível a inserção de Biologia neste simpósio. O professor Thiago Ruffo 

informou que a discussão já havia ocorrido e ficou decidido que biologia poderia propor uma semana 

de evento em separado, e que, o perfil dos simpósios é mais voltado para o ensino médio. Sem mais 

informes passamos ao ponto 01: 

PONTO 01 - Solicitação de afastamento para capacitação de membro do NDE (Jamylle 

Rebouças Ouverney). 

O coordenador de curso apresentou a solicitação de afastamento para capacitação de 

membro do NDE, a docente Jamylle Rebouças Ouverney, em atendimento ao resultado final do 

EDITAL DE AFASTAMENTO N. 109, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, 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. 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 pelas disciplinas Prática como 

Componente Curricular III, disciplina obrigatória do 4º período e Prática como Componente 

Curricular IV, disciplina obrigatória do 5º período, onde a mesma será passada para a 

responsabilidade do professor Dr. Thiago Ruffo e do professor MsC Jefferson Batista, 

respectivamente. O colegiado de curso indicou o nome da docente Dra. Lucyana Sobral para Núcleo 

Docente Estruturante em substituição à professora Jamylle Rebouças. Sem mais questionamentos 

deu-se início à votação, e o afastamento imediato da professora para o semestre 2021.2 foi aprovado 

por 7 (sete) votos a favor e 2 (duas) ausências. Sem mais apontamentos o coordenador encerrou o 

ponto 01. 

Obs: Devido a agendamentos pessoais a professora Patrícia Fabian solicitou a mudança da 

ordem de pauta, com a recolocação do ponto 05 como segundo ponto e o professor Thiago Ruffo 

solicitaram a mudança da ordem do ponto 03 e 04. Como não houve objeção a inversão foi realizada. 

PONTO 02 – Acompanhamento das ANPs (Práticas Laboratoriais e de Campo); O 

coordenador abriu este ponto dando a oportunidade aos docentes de informar como estão 



  

ocorrendo as aulas de laboratório e de campo. A professora Maiara Melo informou que realizou 

aulas de campo, e que o objetivo da prática foi alcançado, porém a professora relatou incidentes 

relacionados ao comportamento dos discentes (retirada da máscara, ingestão de alimento e 

desrespeito a alguns pontos dos protocolos de segurança por parte dos discentes). A mesma também 

informou que cancelou a prática do dia 02.02 devido a estes fatores e só voltaria a realizar a prática 

no dia 16.02. A professora Patrícia Fabian informou que estava remarcando suas práticas para o fim 

do semestre e que iria aguardar uma melhora nas condições pandêmicas. O professor Jefferson 

Batista informou que as professoras Maria Angélica de Biologia e Fisiologia Celular, Sayonara Lira de 

Química e Kaline Castro de Histologia também haviam informado que remarcariam suas práticas. A 

professora Maiara Melo apontou que durante a fase 4 de retorno a não realização das práticas 

poderia acarretar e falta regimental, porém o professor Coordenador ressaltou que como o semestre 

foi planejado para ser realizado de forma remota, a decisão final sobre o retorno das atividades 

práticas será do docente. Sem mais apontamentos finalizamos o ponto 02. Não foi solicitado nenhum 

encaminhamento ou novo ponto de pauta. 

PONTO 03 – Retorno do Projeto Interdisciplinar I 

O coordenador iniciou o debate sobre o retorno do Projeto Interdisciplinar I atualizando o 

colegiado e os demais docentes sobre o andamento dos Projetos Interdisciplinares II, III e IV. O 

também coordenador informou que apesar do bom andamento dos projetos durante este semestre 

houve um grande número de solicitações de trancamento, principalmente para o Projeto 

Interdisciplinar II. Em seguida o Coordenador passou a palavra para os professores Thiago Ruffo e 

Cassius Ricardo que foram os últimos professores a ministrar o Projeto Interdisciplinar I (PI I). Ambos 

ressaltaram o risco do retorno de PI I devido ao grande número de ingressantes a necessidade de 

práticas laboratoriais. O professor Thiago Ruffo defendeu a possibilidade de retorno do PI I apenas 

para a reposição, ou seja, para alunos do 2º período em diante. O coordenador informou que há 

possibilidade dentro SUAP para essa configuração e o colegiado acatou a posição do professor Thiago 

Ruffo, porém o mesmo solicitou mais uma reunião para tratar do retorno do PI I. Como não houve 

discordância o retorno do PI I foi aprovado. Sem mais para esse ponto, passamos para o ponto 04. 

PONTO 04 – Mudança na coordenação de curso para o semestre 2022.1; 

O coordenador informou que em 18 de Março de 2022 completará 4 (quatro) anos como 

Coordenador e que pretende passar a responsabilidade da Coordenação para o Coordenador 

Substituto Thiago Ruffo. O atual Coordenador, professor Jefferson Batista agradeceu a dedicação de 

todos na condução do curso, o que permitiu uma excelente avaliação do mesmo. A professora 

Maiara Melo e a professora Ana Ligia ressaltaram que a coordenação é um cargo eletivo e que 

mesmo assumindo a coordenação o professor Thiago Ruffo teria que se submeter a um processo de 

eleição. Como não houve objeção o coordenador informou que passará a coordenação o 



  

coordenador substituto no início do próximo semestre e o mesmo poderá conduzir o processo de 

eleição. Com anuência de todos encerramos o ponto 04 e seguimos para o último ponto pauta. 

PONTO 05 – Distribuição de disciplinas para o semestre 2022.1: 

  Com a informação de afastamento da professora Jamylle Rebouças e a solicitação de 

redução de carga horária dos professores Jesus Malinaldo (com solicitação de remoção) e do 

professor Thiago Ruffo para assumir a coordenação de curso, teremos as modificações apontadas no 

quadro 01: 

Disciplina Docente responsável - 2021.2 Docente responsável - 2022.2 

Bioestatística Jesus Malinaldo Jonas Ramos 

PCC III Jamylle Rebouças Thiago Ruffo 

PCC IV Jamylle Rebouças Jefferson Batista 

Estágio Supervisionado IV Thiago Ruffo Elder Neves 

O colegiado aprovou as modificações solicitadas pelos docentes, enquanto as demais 

disciplinas e seus respectivos docentes foram mantidas. O NDE solicitou uma padronização na oferta 

das disciplinas optativas, que foi colocado como encaminhamento para inclusão de novo ponto de 

pauta para a próxima reunião do colegiado de curso. Sem mais discussões ou apontamentos, o 

coordenador encerrou a reunião. 
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Cabedelo, 03 de Fevereiro de 2022.  


