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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE BIOLOGIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA.
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se no LicBio, no campus da
Universidade Federal de Rondônia, em convocação ordinária, às 08:30 h. em primeira chamada e instalou-se
o Colegiado do Departamento Acadêmico de Biologia com pontos de pauta: Iniciou-se a reunião sob a
presidência da chefe de departamento, Lorena Candice de Araújo Andrade, com a presença dos conselheiros
do CONDEP de Biologia, Marcela Campanharo; Alexandre de Almeida e Silva; Rubiani de Cássia Pagotto;
Elieth Afonso de Mesquita; Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira; Victor Mouzinho Spinelli; Igor
Georgios Fotopoulos; Renita Betero Frigeri; Antônio Lafayette Pires da Silveira, Sian de Souza Gadelha, e
os representantes técnicos: Aline Andriolo, Jairo Ildefonso Guimarães Piñeyro e Bruno Stefany Feitoza
Barros; e os representantes discentes: Ana Paula Silva do Nascimento; Ryan Guilherme de Souza Lemos e
Kássio Henrique Aguiar de Carvalho. Foram registradas as ausências justificadas dos conselheiros: Andreia
Dias de Almeida (férias), Narcisio da Costa Bigio (afastamento Doutorado); Leonir Santos de Souza (férias);
Gean Carla S. Sganderla (afastamento Licença Gestante); Jaqueline Martins Vasconcelos (Férias); Osvanda
Silva de Moura (Assuntos pessoais); Carolina Rodrigues da Costa Doria (Afastada em função de um evento
científico); Mariluce Rezende Messias (férias), Ausência justificada: Ângela Aparecida de Souto Silva
(Exame médico), Ângelo Gilberto Manzatto (Motivo de saúde).  1- Informes. A chefe informou sobre o
período da matrícula de TCC e estágios de pesquisa que é de 10 a 21 de fevereiro. O orientador deverá
encaminhar o formulário preenchido (Pelo discente) para o e-mail do departamento com o assunto: Matrícula
em atividades 2020. Informou também sobre o prazo para lançamento de notas no SIGAA (DISCIPLINAS
EM ABERTO), que deverá ser atendido para evitar problemas no que se refere a processos administrativos.
Sobre o PID - plano individual docente, é necessário que os docentes preencham no SIGAA o PID para ficar
registrado todas as atividades que serão desenvolvidas no período. Foi informado que não haverá concurso
para docente em 2020 e que as avaliações feitas pelo discentes são importantes para manter a qualidade do
curso bem como para os docentes terem conhecimento em quais pontos podem melhorar o processo de
ensino/aprendizagem. Pauta: 1 ponto: Afastamento de Aline Andriolo ad referendum para participar do II
Encontro Nacional sobre Coleções Biológicas e suas Interfaces: Bioprospecção e Conservação da
Biodiversidade e participar do minicurso "Coleções e práticas de mapeamento com o QGIS para conservação
da biodiversidade". Nos dias 10 a 13 de fevereiro em Niterói -RJ (aprovado). Afastamento do técnico Jairo
Ildefonso Guimarães Piñeyro nos dias 27 de fevereiro a 01 de março de 2020 para executar coletas de campo
no projeto  “Avaliação da Capacidade de Suporte do Lago de Cujubim Grande para a Implantação da
Produção Intensiva de Espécies de Peixes Nativas, como Alternativa para o Melhoramento da Piscicultura no
Estado de Rondônia” (PORTARIA Nº 10/2019/DP-PROPESQ/PROPESQ/UNIR) (Aprovado). 2 ponto.
Apresentação do Calendário DBIO 2020 (Aprovado). 3 ponto. Aprovação do cronograma da semana de
recepção dos calouros. Na terça-feira 11/02/2020 todos estão liberados para a recepção aos calouros e demais
dias só o terceiro período, os professores do terceiro período deverão marcar uma aula extra com os alunos
para repor esses dias da semana de recepção dos calouros; 4 ponto. Aprovação dos planos de ensino. Foi
informado que é necessário enviar ao e-mail do NDE dos cursos de Bacharelado e NDE do curso de
Licenciatura os planos de ensino para aprovação e posteriormente fazer o cadastro no SIGAA. Foram
apresentados os planos de ensino ao NDE Bacharelado: Limnologia, Ecologia de campo, Biofísica e
Fisiologia animal comparada (Aprovados com sugestão de adequação). NDE Licenciatura: Entomologia e
Invertebrados II (Aprovados), Cordados II, Cordados I, Genética Básica, Genética Evolutiva, Biologia
Evolutiva, Biologia Molecular Básica, Fundamentos de Ecologia e de Populações, Ictiologia (Aprovados
com sugestão de adequação). 5. Ponto. Ano de Enade, dentre as atividades que serão desenvolvidas com os
alunos, ficou deliberado que todos os professores deverão incluir nas disciplinas/provas questões estilo
ENADE (Contextualizadas), no decorrer das disciplinas no semestre. Será feita reunião com os alunos sobre
o ENADE para explicar a importância desse processo de avaliação. Reunião com os professores sobre o
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ENADE (sexta a tarde, definir data posteriomente), ficou decidido que os docentes precisam rever as suas
formas de avaliação e incluir questões estilo ENADE nas disciplinas. Será feito um simulado e depois será
discutido com alunos e professores o resultado. E sobre os insucessos dos alunos as docentes Maria Áurea,
Rubiani e Renita Frigeri, formação uma comissão para verificar individualmente os possíveis motivos desse
resultado. 6 ponto. Sobre a monitoria Acadêmica 2020 – formação de comissão pelas docentes Maria Áurea
e  Renita Frigeri. Os docentes levantaram as seguintes demandas para monitores nas disciplinas: Monitores
Voluntários: Genética, Biologia Molecular, Genética de populações, Anatomia de
espermatófita, Parasitologia, Bioquímica, Anatomia humana, Histologia,  Invertebrados II; Cordados I
e Cordados II.  Monitores bolsistas:1º Semestre Bolsa de Monitoria para as disciplinas : Bioquímica e
Invertebrados I e 2º Semestre Anatomia Humana e Cordados II (Aprovado). Os professores solicitantes
deverão preparar prova com gabarito referente as disciplinas nas quais são responsáveis e enviar para a
comissão. 7 ponto. Foi aprovada a reintegração dos seguintes discentes: Igor Luiz de Araújo Oliveira
(201410473). e Maila Costa (201910897). 8 ponto. Foram aprovadas as matrículas de aluno especial dos
seguintes discentes: Sidnei de Oliveira (Imunologia e Bioestatística); Cristiane A. Santana (Biologia
Molecular e Imunologia); Rita de Cassia (Imunologia e Bioestatística); Priscila Lobato Maia (Imunologia). 9
ponto. Foram solicitados acompanhamento especial para algumas disciplinas: Wesley Duarte (Comunicação
Científica). (Aprovado); Jessica Silva (Tópicos especiais em genética e Biologia Molecular). (Não aprovado
- pedir no último período para acompanhamento especial); 10 ponto. Aprovação do nome da Coordenadora
de Área do PIBID Biologia/ Quimica Professora Andreia Dias de Almeida.  Aprovação da docente
orientadora do subprojeto Biologia , Matemática e Quimica do Programa Residência Pedagógica professora
Lorena Candice de Araújo Andrade. Aprovação do aproveitamento da carga horária em AACC (até 50 h no
PIBID) e Aproveitamento da carga horária de regência do Estagio Curricular Supervisionado de Docência
para alunos que cumprirem as horas no Programa Residência Pedagógica (Aprovado). Não havendo mais
nenhuma pauta a ser discutida, eu, Lorena Candice de Araújo Andrade, dei por encerrada a reunião colegiada
as 11:00  horas, lavrando a presente ata que após  inserida no SEI, segue assinada por mim e demais
membros presentes na reunião.

Documento assinado eletronicamente por LORENA CANDICE DE ARAUJO ANDRADE, Chefe de
Departamento, em 07/02/2020, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO STEFANY FEITOZA BARROS, Técnico
Administra�vo, em 07/02/2020, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA AUREA PINHEIRO DE ALMEIDA SILVEIRA,
Docente, em 07/02/2020, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IGOR GEORGIOS FOTOPOULOS, Docente, em 07/02/2020,
às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELA CAMPANHARO, Docente, em 07/02/2020, às
15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JAIRO ILDEFONSO GUIMARAES PINEYRO, Técnico
Administra�vo, em 07/02/2020, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR MOUZINHO SPINELLI, Fiscal Subs�tuto, em
08/02/2020, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALINE ANDRIOLO, Técnico Administra�vo, em
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12/02/2020, às 21:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0354766 e
o código CRC 565AF113.
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