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Anexo I – Resolução 044/2016
Histórico de Alterações em Projetos Pedagógicos de Cursos do IFSULDEMINAS

Identificação do Projeto
(O PPC com as alterações propostas deverá acompanhar este anexo)

Nome do 
Curso Licenciatura em Ciências Biológicas
Modalidade Presencial/ Licenciado
Nível Graduação
Campus Inconfidentes
Coordenador Rafael César Bolleli Faria

Data Alterações Propostas
(Registrar resumidamente apenas os tópicos e informações relevantes)

26/06

1. Redução do tempo de integralização do Curso, passando de 9 períodos (4,5 anos) para 8 períodos (4 anos) e o reordenamento de diversas disciplinas 
entre os períodos do curso;
      2. Redução do número de ingressantes (vagas), passando de 40 para 35; 
      3. Retirada da disciplina Teorias Pedagógicas do quarto período;
      4. Adoção da curricularização da extensão em 10% da carga horária do Curso;
      5. Adoção de 12,5% da carga horária do Curso na modalidade EAD;
      6. Inclusão de novas formas de desenvolvimento e apresentação do TCC;
      7. Inclusão de algumas regras para a solicitação do Exame de Suficiência;
Justificativas

1. Demanda de alunos, professores, NDE E Colegiado do Curso. Há poucos Cursos no Brasil com mais de 4 anos de duração e estes Cursos, não são atrativos para os alunos,

segundo avaliação de toda comunidade acadêmica.  Assim, disciplinas foram remanejadas e enquadradas em 8 períodos. 
      2. Padronização de acordo com os outros Cursos de Licenciatura do Campus;
      3. Solicitação da Professora ministrante da disciplina, avaliando assim, que ocorria muita duplicidade de conteúdos;
      4. Atender a Lei Federal nº 13.005/2014;       
      5. Possibilitar maior autonomia na dinâmica das disciplinas, buscando novas alternativas de ensino para acesso a todos os alunos,
dado o perfil dos alunos do Curso noturno de Licenciatura. Os quais possuem muitas limitações com as aulas aos sábados.
     6.Solicitação dos alunos e docentes e possibilidades já apresentadas por outros Cursos do Campus;
     7. Necessidade de criar regras para a solicitação do Exame de Suficiência, exame que possui uma característica especial,
mas como estava sem regras definidas muitas situações tinham que ser resolvidas pelo Colegiado;

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CADEM
1. O CADEM solicitou que o Curso procurasse o CEAD do Campus para discutir e normalizar a carga horaria EAD das disciplinas;
- Será marcado uma reunião para verificar todas as potencialidades do CEAD no apoio as atividades de EAD das disciplinas, dado 
que ainda não há uma regulamentação do Campus quanto às atividades de EAD;



26/06/2020

que ainda não há uma regulamentação do Campus quanto às atividades de EAD;

2. O CADEM solicitou que o Curso procurasse o Coordenação de Extensão (CE) do Campus para discutir a curricularização da extensão do Curso;
- Será marcado uma reunião com a CE para verificar todas as possibilidade e demandas já conhecidas pela Coordenação de Extensão para serem desenvolvidas. É importante lembrar 
que 
ainda não há uma regulamentação das atividades e da política de Extensão para os Cursos de Graduação, por isso o NDE elaborou uma proposta para contemplar os temas transversais 
contemporâneos da BNCC.

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN ou CAPEPI

25/08/2020 Todas as sugestões de alterações do Grupo de Trabalho (GT) de Machado da CAMEN que analisaram a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 
Licenciatura em Ciências Biológicas foram muito bem atendidas, dado que o texto do PPC ficou mais coerentes após as correções.

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE

11/09/2020

O GT do CEPE (Machado) após análise, apontou as considerações quanto ao curso: 
1. Em relação ao TCC (item 18) sugere-se a consideração da forma de defesa baseada em relato de defesa. O GT considera oportuno elucidar os critérios de exigências para a defesa de 
TCC no que se refere aos resumos.  Esclarecendo ainda se os eventos científicos na área de formação, citados no texto para a apresentação de resumos incluem a Jornada Científica. 
2. O item 17.1 que trata do Exame de Suficiência não esclarece alguns pontos: o público alvo (serão somente estudantes do período de colação de grau?); 
sobre as disciplinas que serão cursadas (letra C), o aluno está em dependência mesmo que esta não tenha sido ofertada no curso? A ordem dos critérios precisa ser revisada 
(sugestão letra D, após a letra F); 
O termo pré- requisito mencionado na letra E não possui outra referência no texto, podendo ser extinto.

Resposta ao CEPE: Todas as sugestões de alterações do Grupo de Trabalho (GT) de Machado do CEPE, os quais analisaram a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
de Licenciatura em Ciências Biológicas foram muito bem atendidas e inseridas ao longo do PPC para deixar claro tanto a situação do TCC, quanto ao do Exame de Suficiência,  
corrigindo possíveis interpretações dúbias que poderiam existir.
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