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Este relatório apresenta as ações, da primeira fase - de estudos -, desenvolvidas

pela Comissão responsável pela reformulação do Projeto Pedagógico do Curso

Licenciatura em Ciências da Natureza, com Habilitação em Biologia do IFMT,

Campus São Vicente, Centro de Referência de Jaciara. 

 

A Comissão foi designada pela Direção Geral do Campus Sede, através da

Portaria nº 52/2021 SVC-GAB-SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT, de 12 de maio de

2021. Dela, constam como membros os docentes Gabriel Antonio Ogaya Joerke

(Presidente), Alex Caetano Pimenta (licenç, Joir Benedito Proença de Amorim,

Kayena Delaix Zaqueo, Leandro Carbo, Reicla Larissa Jakimim Schmidt Villela,

Roberta Lima Moretti, Roseildo Nunes da Cruz e o, então, Técnico em Assuntos

Educacionais, Thiago Uchaki Santos.

A Comissão decidiu, em webreunião, iniciar os trabalhos para estudos de

referenciais teórico-metodológicos sobre: Complexidade e Educação, Currículo

Integrado, Curricularização da Extensão e BNCC. Concomitante a isso, os

membros da Comissão fizeram levantamento, em instituições de ensino superior

(IES) sobre as ações desenvolvidas e em desenvolvimento referentes a

reformulações de cursos superiores, assim como, curricularização das atividades

de extensão.  

A Comissão.

 

 

 

 

Comissão de Reformulação 
do PPC da LNCBiologia

1 INTRODUÇÃO



2 As ações foram realizadas
considerando documentos
norteadores: 

MARCOS
REGULATÓRIOS

Ministério da Educação (MEC)

Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015, a qual define as Diretrizes Curriculares  Nacionais  

para  a qual define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda

licenciatura) e para a formação continuada.

Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, a qual define as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base

Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, a qual estabelece as Diretrizes para a

Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº

13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014 - 2024 e dá outras

providências.

01

IFMT/Campus São Vicente

 Regulamento Interno para a Curricularização da Extensão do IFMT / Campus São

Vicente aprovodo através da Portaria SVC-GAB/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT nº

52/2020, de 24 de abril de 2020.

02

Centro de Referência de Jaciara

Projeto do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com

Habilitação em Biologia do Centro de Referência de Jaciara.

03
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  1. Optou-se por caracterizar a primeira

fase dos trabalhos como momentos de

"estudos" - a Comissão como Grupo de

Estudos. 

Isso envolveu levantamento de literatura

concernente às categorias: Complexidade

e Educação; Currículo Integrado; BNCC; e

Curricularização da Extensão.

   2. Concomitante à ação anterior, a

Comissão realizou levantamento de

projetos pedagógicos de curso de outras

IES, analisando suas propostas e

assinalando elementos pertinentes aos

interesses desta Comissão.

  

  3. Iniciou-se a sensibilização, junto aos

discentes, sobre as reformulações do PPC.

 

  4. Encaminhamentos de discussões entre

docentes de áreas.

Grupo 

de 

Estudos
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3 FASE DE ESTUDOS

Pontos relevantes das ações:
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Entre membros da Comissão
Entre Coordenador de Curso e Corpo
Discente

Data: AtividadesEnvolvidos

Desde maio de 2021
Membros da

Comissão e Equipe

Pedagógica do

campus Sede.

Conversas  (on-line)
informais.

Webreuniões 
da Comissão.

Webruenião, a convite do
Coordenador de Curso, para
sensibilização sobre o
objetivo da Comissão.

19 de maio de 2021

08 de junho de 2021

10 de junho de 2021

Membros da Comissão e

Coordenação Pedagógica e

técnico em assuntos

Educacionais do campus

Sede.

Membros da Comissão e

Coordenação Pedagógica do

campus Sede.

Coordenador de

Curso e discentes 

das turmas 2 e 3
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4 DIÁLOGOS

Duas webreuniões dos membros da Comissão ocorreram (conforme Ata disponível no

SUAP);

Atendendo ao Regulamento Didático do IFMT, o Coordenador de curso deu início ao

processo de sensibilização, junto ao corpo discente, sobre as reformulações a serem

realizadas no Projeto Pedagógico de Curso.



Considerando que o trabalho atribuído a esta Comissão é complexo, haja vista, que a

reformulação do Projeto Pedagógico da LCNBiologia, também, envolverá a curricularização da

extensão, somos do parecer que o trabalho como um todo deva ser divido em 4 fases, conforme

esquema a seguir:

5 - PASSOS
A SEGUIR

E daqui para a frente?

Comissão de Reformulação
do PPC da LCNBiologia.

Fase de Estudos

Esta fase já foi finalizada no período válido da Portaria

52/2021.

01

Fase de Proposição

Nesta fase os docentes apresentarão as propostas para

reformulação tanto dos componentes curriculares quanto das

possibilidades de curricularização das atividades de extensão.

02

Fase da Implementação

Envolve ações de revisão do texto final, encaminhamento às

instâncias superiores para apreciação e aprovação, assim

como, implementação da reformulação .

03

Fase de Acompanhamento e
Avaliação

Envolve ações permanentes de acompanhamento e avaliação

do Projeto Pedagógico Reformulado.

04



CONCLUSÃO

Apresentamos, sucintamente, as principais ações e atividade

desenvolvidas por esta Comissão, na vigência da Portaria nº 52/2021.

A Comissão sugere, após estudos, levantamentos em outras IES, que o

processo de reformulação se desdobre em mais três fases: 

Observação 1 A Comissão sugere, após estudos,
levantamento em outras IES e discussões
internas, que o processo de Reformulação se
desdobre em mais três fases: a) de
proposição; b) de implementação e c) de
acompanhamento e avaliação.

A Portaria nº 52/2021 precisa ser prorrogada e retificada.
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Observação 2 A primeira fase (de Estudos) já foi finalizada,
como explicitada no decorrer deste relatório
e Atas disponíveis no SUAP.

Observação 3 Solicitamos que, para cada fase, seja
estabelecida uma Comissão específica.


















