
 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

ATA DE REUNIÃO DO NUCLÉO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

No dia 22 de Março de 2019, sexta-feira, às 09:30, no auditório do IFPB campus 

Cabedelo, teve início a reunião do corpo docente, do colegiado e núcleo docente 

estruturante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do ano em curso, sob a 

coordenação do professor Jefferson de Barros Batista, estando presentes os participantes 

citados no final desta ata.  

A reunião teve como objetivo:  

(1) – Realizar informes; 

(2) - Análise o edital de monitoria que será lançado para o semestre 2019.1;  

(3) - Debater as pendências na distribuição para o semestre letivo 2019.1; 

(4) - Promover e analisar as ofertas de disciplinas optativas; 

(5) - Análise da atual composição dos projetos interdisciplinares. 

(6) - Análise da solicitação da professora Msc. Cláudia Natércia Rocha Lima 

interessada em ser cedida sem ônus para o IFPB campus Cabedelo proveniente da 

Universidade Nacional de Brasília - UNB. 

(7) – Modificação na composição do corpo do núcleo docente estruturante do curso. 

  

Abertos os informes, o coordenador do curso relatou que 80% dos diários ainda 

estão se encontravam abertos e até o presente momento apenas 20% dos docentes haviam 

entregado as duas etapas de seus respectivos diários. Deste universo de diários não 

entregues, 75% já inseriram todas as informações da etapa 1 e apenas não realizaram o 

procedimento de envio da etapa. O coordenador ressaltou a importância do fechamento dos 



diários no prazo estabelecido pela Direção de Desenvolvimento de Ensino – DDE para evitar 

problemas com as matrículas nos alunos do período 2019.1. A professora Alxandra Rafaela, 

ressaltou que devido à entrega do prédio à justiça eleitoral nos dias 14 e 15.03.2019, para a 

realização do 1º turno das eleições especiais para a prefeitura do município de Cabedelo, 

algumas atividades do 2º Período do curso, como a apresentação dos Projetos 

Interdisciplinares acabaram sendo prejudicadas, e algumas disciplinas, como a Ecologia, 

ainda aguardam as notas dos projetos para a finalização do diário 2018.2.  

Repassando comunicado da DDE, o coordenador informou que o curso receberá 2 

(dois) alunos portadores de necessidades especiais, especificamente com deficiência 

auditiva para o 1º semestre de 2019, portanto será necessário desenvolver estratégias junto 

com a COPAE e o NAPNE, para tentar minimizar as dificuldades que eventualmente podem 

ser encontradas por estes estudantes. O coordenador ainda ressaltou que as estratégias 

podem através do desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão visando o 

desenvolvimento de metodologias e instrumentos facilitadores ou do desenvolvimento de 

monitoria especial para LIBRAS, onde estes monitores trabalhariam junto com os monitores 

das disciplinas do 1º período para facilitar a interação entre os alunos PNE, o intérprete do 

NAPNE e os conteúdos específicos. A professora Niely Souza, especialista em LIBRAS, se 

prontificou para ajudar no desenvolvimento dessas estratégias. 

O coordenador encerrou os informes, apontando a necessidade da organização do 

calendário acadêmico das disciplinas, para que os docentes respeitem o período de 18 a 

24.07 para a apresentação dos projetos interdisciplinares, de 25 a 31.07 para aplicação de 

atividades de reposição, e de 01 a 07.08 para as avaliações finais. A professora Maiara Melo, 

apontou que seria interessante o desenvolvimento de um evento acadêmico próprio para a 

coordenação de Ciências Biológicas ajudando assim na divulgação dos projetos e dos 

resultados dos projetos de pesquisa e extensão dos discentes e corpo docente do curso. Sem 

mais informes, passamos para o ponto 1. 

PONTO 1 - Análise o edital de monitoria 2019.1. 

A análise do edital se deteve à distribuição das bolsas de monitoria. O professor 

Thiago Ruffo destacou a importância da promoção dos programas de monitoria para as 

disciplinas da área educacional. O coordenador também ressaltou essa importância e 

acrescentou que para a manutenção do programa de monitoria é essencial o envio do 

programa de atividades, as questões das avaliações para a seleção de monitores, do correto 



acompanhamento dos monitores, do contínuo preenchimento da folha de ponto e da 

entrega do relatório final. A COPAE informou que a disponibilidade de 6 (seis) bolsas de 

monitorias para o próximo edital. 

Após a discussão sobre a distribuição das bolsas ficou acertado a seguinte 

distribuição de monitorias com bolsa e voluntária. 

DISCIPLINAS 1º Período  BOLSISTA  VOLUNTÁRIO  

Metodologia Científica PI1  0 1 

Fundamentos da Biologia e SF e PI1 0 1 

Biologia e Fisiologia Celular 1 1 

Total 1 3 

   

DISCIPLINAS 2º Período  BOLSISTA  VOLUNTÁRIO  

Química Aplicada 0 1 

Biologia e Diversidade Vegetal 1 1 

Zoologia dos Invertebrados e PI2 0 1 

Ecologia e PI2  1 1 

PCC 1  1  1  

Total  3 5 

 

DISCIPLINAS 3º Período BOLSISTA VOLUNTÁRIO 

Anatomia Vegetal 1 1 

Bioquímica 0 1 

Embriologia e Histologia Animal 0 1 

Ecologia Marinha e PI3 0 1 



Total  1  4  

 

DISCIPLINAS 4º Período  BOLSISTA  VOLUNTÁRIO  

Microbiologia 0 1 

Fisiologia Vegetal 0 1 

Zoologia dos Vertebrados 0 1 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS  1  1  

Total 1 4 

 

DISCIPLINAS 5º Período  BOLSISTA  VOLUNTÁRIO  

Anatomia Animal Comparada 0  1 

Genética Molecular 0 1 

Metodologia e Instrumentação  0 1  

Total  0 3  

 

Também ficou acertado que as disciplinas Microbiologia, Bioquímica, FBSF PI1 e 

Ecologia Marinha PI3, ficam como disciplinas prioritárias para possíveis bolsas 

sobressalentes ou vagas de monitores bolsistas não preenchidas. 

PONTO 2 – Distribuição de disciplinas para o semestre letivo 2019.1.  

O coordenador do curso apresentou as disciplinas que apresentavam problemas 

relacionados à permanência do docente para o próximo semestre ou se o docente apontou 

problemas de compatibilidade com o conteúdo ministrado. Devido ao afastamento por 

licença maternidade previsto para professora Dr. Maria Angélica Ramos para o mês de Junho 

de 2019, as disciplinas Biologia e Fisiologia Celular, Projeto Interdisciplinar I e Genética 

Molecular foram apontadas pelo coordenador como preocupantes. Após breve debate, ficou 

acertado que a professora Lucila Félix e o professore Jefferson Batista irão assumir a 

disciplina Biologia e Fisiologia Celular, a professora Vanessa Almeida irá assumir a disciplina 



Genética Molecular e o Projeto Interdisciplinar I após o afastamento da docente principal. A 

Além destas, as disciplinas Avaliação e Psicologia da Aprendizagem apresentam problema 

semelhante mediante ao afastamento da professora titular por licença maternidade, para 

essas disciplinas foi informado pela DDE que para sanar essas vagas foi aberto um edital de 

professor substituto. Enquanto o processo de seleção não é finalizado o coordenador do 

curso sugeriu um revezamento semanal de disciplinas no horário das disciplinas citadas. Foi 

informado pelo coordenador que a disciplina Estágio Supervisionado II será ministrada pela 

professora Lucyana Sobral. Foi informado pelo coordenador que o professor Marcelo 

Monjardin, responsável pela disciplina Evolução e Geografia gostaria de dividir este 

componente curricular, porém nenhum docente se prontificou para ministrar a disciplina, 

portanto o coordenador ficou encarregado de encontrar um docente interessado. Sem mais 

apontamentos para este ponto, iniciamos o ponto 3. 

 

PONTO 3 - Oferta de disciplinas optativas para o ano letivo de 2019 

O coordenador do curso informou que até o presente momento dois professores 

confirmaram a oferta de disciplinas optativas, o professor Emanuell Felipe com a disciplina 

Carcinologia e a professora Tatiana Maranhão com a disciplina Língua Espanhol. Após uma 

breve explanação da professora Jeane Freitas sobre a necessidade dos discentes em 

trabalhar os conceitos básicos do pensamento científico, a mesma se prontificou em 

trabalhar esse tema na forma uma disciplina optativa dentro de tópicos especiais. Sem mais 

para esse ponto. 

 

Ponto 4 - Análise e composição dos projetos interdisciplinares. 

O coordenador apresentou um resumo dos resultados dos projetos interdisciplinares 

I, II e III. A professora Maria Angélica relatou os resultados do projeto interdisciplinar I, onde 

a mesma apontou os pontos positivos da livre escolha dos temas as serem desenvolvidos 

pelos discentes do primeiro período. O coordenador e professor Thiago Ruffo apontaram a 

necessidade da apresentação de um protocolo, ajudando a direcionar a interdisciplinaridade 

dos projetos. A professora Vanessa Almeida reforçou que mesmo com temas independentes 

os alunos aplicaram os conhecimentos Metodologia Científica, Matemática e Biologia Celular 

de forma integrada e desenvolveram trabalhos inéditos. As professoras Maiara Melo e 

Alexandra Rafaela apontaram que de forma semelhante, o projeto interdisciplinar II também 






