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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Às 10h do dia 28.02.2018, na Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns, ocorreu a 

reunião ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas por convocação 

do coordenador, Prof. Vladimir Silveira. Estavam presentes os docentes Rosângela Falcão (vice-

coordenadora), Alissandra Nunes, Ana Carolina Correia, Carolina Albuquerque, Elisângela 

Castanha, Irami Amazonas, Luiza Amorim, Manoel Barros, Petrúcio Morais, Sônia Fortes e Vera 

Chalegre, além dos representantes discentes Evandro José dos Santos (p/ Ana Clara Matos, 

Turma 2016) e Bárbara Menezes (Turma 2015). O Prof. Rafael Freitas não compareceu pois 

encontra-se em afastamento para pós-doutoramento. Já a Profa. Marina Araújo justificou sua 

ausência por estar realizando exames médicos em Recife. Após acolhimento, a coordenação 

organizou a deliberação da seguinte pauta: (1) O Prof. Vladimir entregou o horário 2018.1 a todos 

os docentes presentes para que conferissem novamente o dia/horário de atividades (ANEXO 1). 

(2) Em seguida, foram listadas as Turmas Extras e os respectivos docentes responsáveis: 

Fisiologia Comparada – Profa. Rosângela Falcão (04 alunos); Prática VIII – Profa. Vera Chalegre 

(07 alunos); Prática VII – Profa. Vera Chalegre (01 aluno); Genética Geral – Prof. Vladimir (01 

aluno); Genética Molecular – Prof. Vladimir (03 alunos); e Zoologia Geral – Profa. Marina Araújo 

(01 aluno). (3) Diante da nova matriz curricular (Perfil 2019 – ANEXO 2) e do número de docentes 

no colegiado de Biologia após o concurso atual, o Prof. Vladimir sugeriu uma reunião do NDE 

para contagem de carga horária docente por semestre. Além disso, seguindo uma demanda dos 

alunos, faz-se necessária uma revisão/atualização da listagem de atividades complementares 

que devem ser computadas no SIG@. Após votação entre os membros presentes, a reunião do 

NDE ficou agendada para 09/março às 16h. (4) As Profas. Vera Chalegre e Alissandra Nunes 

informaram seus planos para realização de aulas de campo no Jardim Botânico do Recife, no 

manguezal do Paiva, no Parque Estadual Dois Irmãos e no Instituto Ricardo Brennand, em 

Recife/PE, entre os meses de abril e maio de 2018, com alunos do 5° e 7° período. As viagens 

foram aprovadas, porém o Prof. Vladimir orientou que os projetos de viagem deverão ser 

enviados à Coordenação de Graduação em tempo hábil, para que sejam colocados como ponto 

de pauta no CGA. (5) Aprovação do pedido de afastamento da Profa. Marina Araújo para 

participação e apresentação de trabalhos no 9th International Crustacean Congress (ICC9), de 

22 a 25 de maio de 2018, em Washington/EUA. (6) A Profa. Sônia Fortes apresentou sua 

intenção em dar entrada no pedido de licença prêmio para o período de 20 de agosto a 20 de 

dezembro de 2018, alegando necessidade de repouso por indicação médica. O colegiado de 

Biologia aprovou o pedido e encaminhou o pedido à Direção. (7) Ad referendum: o Prof. Vladimir 

apresentou os cálculos e a pontuação de Ensino, Pesquisa e Extensão que garantiram a Láurea 
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Acadêmica aos alunos José Cleiton Souza Tenório e Maria Tamires Alves Espindola (ANEXO 

3), na Colação de Grau de 2017. (8) Devido à proximidade das eleições para nova Coordenação 

do Curso (previsão para abril/2018), o Prof. Vladimir pediu que o colegiado organizasse a 

formação de chapas. Após várias indicações, foi sugerida a seguinte chapa: Profa. Alissandra 

Nunes, candidata à coordenadora, e Profa. Ana Carolina, candidata à vice-coordenadora. (9) 

Após o período de matrícula, o Prof. Vladimir observou que alguns discentes sabatistas se 

matricularam em disciplinas ofertadas na noite da sexta-feira e no sábado, e questionou se houve 

algum acordo aluno-professor. Após uma série de discussões sobre a (i)legalidade de um 

“acordo” para casos como esse e para que os alunos sabatistas não sejam prejudicados, foi 

acordado que: os componentes ofertados na sexta e no sábado deverão ser alternados a cada 

ano, esses componentes não poderão ser ou ter pré-requisito, os alunos deverão ser orientados 

a pagar disciplinas em outros cursos ou instituições quando possível. Dessa forma, será 

recomendado aos alunos sabatistas que tranquem matrícula nas disciplinas, a fim de evitar 

reprovação por falta. (10) Foi colocado em discussão a necessidade de adaptação dos cursos 

de Pós-Graduação Lato Sensu ao mercado, com alteração dos projetos para a modalidade EAD.  

Foi então agendada uma reunião para o dia 21/mar, para o colegiado discutir esse novo formato 

da Especialização. (11) Informes: o Prof. Vladimir informou que a aula magna seria realizada no 

Centro Cultural no dia 01/mar às 19h e que o acolhimento dos calouros seria realizado na UPE 

no dia 02/mar às 19h. (12) Informes: foi apresentada uma lista de materiais de laboratório 

disponíveis para uso comum em aulas práticas (ANEXO 4). Já em relação à compra de material 

laboratorial, o Prof. Vladimir informou que enviará um link para os docentes listarem os insumos 

necessários para um ano de atividades práticas. (13) Informe: o Prof. Vladimir listou alguns 

editais que ainda estão abertos: UPE/PFA/Inovação Pedagógica e Apoio à Vivência de 

Componente (aberto até 09/mar); PIBIC/FACEPE (aberto até 15/abr); Edital para Produção de 

Livros Edupe (aberto até 21/jun). (14) Informe: o Prof. Vladimir e a Profa. Rosângela, 

pertencentes à Comissão Local Organizadora do Concurso Docente, informaram aos demais 

membros do colegiado sobre os candidatos aprovados nas vagas destinadas ao curso de 

Biologia. Os resultados encontram-se disponíveis no site da www.upe.br/garanhuns. (15) 

Informe: por fim, o Prof. Vladimir informou que todos os dados do curso (docentes, lattes, e-mail, 

PPC, atas de pleno, laboratórios, linhas de pesquisa etc.) em breve estarão disponíveis no site 

da www.upe.br/garanhuns . Nada mais constando para ser discutido, a reunião foi encerrada às 

11h:30min. 
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ANEXO 1 – HORÁRIO 2018.1 
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ANEXO 2 – MATRIZ CURRICULAR 2019 
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COMPONENTES ELETIVOS DO PERFIL 2019: 
 
Bioética - 30 h 
Biologia Marinha - 30 h 
Biomas e Fitogeografia Brasileira - 30 h 
Biossinalização - 30 h 
Biossegurança - 30 h 
Cultura Cidadania, Movimentos Sociais e Educação - 30 h 
Desenvolvimento Sustentável - 30 h 
Educomunicação - 30 h 
Ética e Cidadania - 30 h 
Etnobiologia - 30 h 
Etnobotânica - 30 h 
Hematologia - 30 h 
Imunologia Básica - 30 h 
Legislação Ambiental - 30 h 
Metodologia Científica II - 30 h 
Micologia - 30 h 
Novas Tecnologia Aplicadas ao Ensino de Biologia - 30 h 
Parasitologia - 30 h 
Planejamento Educacional - 30 h 
Produtos Naturais - 30 h 
Protista - 30 h 
Saúde Pública - 30 h 
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ANEXO 3 – LÁUREA ACADÊMICA 2017 (CONTAGEM DE PONTOS) 
 

 

CANDIDATO ENSINO PESQUISA EXTENSÃO RANKING STATUS 

DEBORA RAISSA FERRAZ FIGUEIREDO 52,92 5,20 14,00 7,2 ~ 7 não laureada 

JOSÉ CLEITON SOUZA TENÓRIO 55,68 19,60 14,00 8,9 ~ 9 Laureado 

MARIA TAMIRES ALVES ESPINDO 54,77 17,20 16,00 8,8 ~ 9 Laureada 
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ANEXO 4 – MATERIAL LABORATORIAL DISPONÍVEL PARA USO COMUM 
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