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EDITAL SIMPLICADO LCNBIOLOGIA nº 02/2022

VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS

2º SEMESTRE LETIVO DE 2022

O Coordenador do curso superior de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Biologia,

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus São Vicente, Centro de Referência

de Jaciara, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando as aprovações do Núcleo Docente

Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso, torna público, por meio deste Edital Simplificado, o cronograma, as

normas, bem como, os procedimentos que orientarão a validação das Atividades Teórico-Práticas para o curso

superior de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Biologia para o período letivo de 2022.2.

1. DO OBJETO

1.1 Perfaz este objeto deste Edital Simplificado o cronograma, as normas, bem como, os procedimentos que

orientarão a validação das Atividades Teórico-Práticas, em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso

atualizado em 2022.

CRONOGRAMA

Datas Atividades Local (setor responsável)

25 de julho de 2022 Publicização do Edital

Simplificado em redes

sociais de acesso aos

discentes.

Coordenação de Curso (CRJac)

26 de julho de 2022. Publicação do Edital

Simplificado no site do

campus São Vicente.

Assessoria de Comunicação do campus

São Vicente.

26 de julho a 07 de

dezembro de 2022.

Período de requerimento de

análise e validação das

Atividades Teórico-

Envio, por parte dos discentes, do

Anexo I e documentos comprobatórios

para o e-mail



Práticas. (secretariajaciara.svc@ifmt.edu.br) da

Secretaria de Registro Escolar do

CRJac.

01 de agosto de 2022. Início da análise dos

requerimentos.

Coordenação de Curso (CRJac).

03 de agosto de 2022. Início da divulgação dos

resultados das análises.

Coordenação de Curso (CRJac) e

Secretaria de Registro Escolar.

05 de agosto de 2022. Início do período de

solicitação de recurso.

Discente da LCNBiologia.

2. DAS ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS

2.1. Atividades Teórico-Práticas, componente curricular obrigatório do curso, tem por objetivo, conforme

Regulamento próprio inserido como Anexo II, do Projeto Pedagógico do curso, enriquecer o processo ensino

aprendizagem, privilegiando: a) atividades de ensino; b) atividades de pesquisa e extensão; c) participação em

eventos e cursos; d) participação em atividades socioculturais e científicas e; e) representação discente.

2.2 As atividades Teórico-Práticas estão circunscritas em 5 (cinco) categorias; cada uma delas com suas respectivas

subcategorias. Das cinco categorias, 4 (quatro) delas deverão ser contempladas pelo discente, totalizando a carga

horária total de 200 horas. (conferir Anexo I, deste Edital).

2.3 Somente poderão ser aceitos documentos comprobatórios para validação de atividades realizadas após o
ingresso no curso de LCNBiologia.

2.4 Somente poderá solicitar análise e validação de Atividades Teórico-Práticas o discente que esteja em situação

regular e frequentando o curso.

Parágrafo único – O cumprimento das Atividades Teórico-Práticas, conforme apresentado no Projeto Pedagógico

de Curso, é uma das condições indispensáveis para requerimento de Colação de Grau do discente.

3. DO REQUERIMENTO

3.1 O requerimento (Anexo II, deste Edital Simplificado), devidamente preenchido e documentado, deve ser

enviado, pelo próprio discente, ao e-mail da Secretaria de Registro Escolar do Centro de Referência de Jaciara.

3.2 Os documentos devem ser digitalizados em formato PDF. Não serão considerados documentos ilegíveis, com

informações faltantes ou em outro formato de arquivo.

3.3 A Secretaria de Registro Escolar do CRJac fará a conferência dos documentos e repassará à Coordenação de

Curso para análise e parecer.

4. DA AVALIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS

4.1 A Coordenação de Curso fará a análise dos requerimentos de acordo com o Anexo II, do Projeto Pedagógico do

curso.

4.2 Após análise, encaminhará Parecer à Secretaria de Registro Escolar. Esta última, informará o resultado ao

discente requerente.

4.3 Em se tratando de interposição de recurso, o discente poderá fazê-lo, utilizando para tanto, o requerimento

próprio (Anexo III, deste Edital Simplificado), em período grafado no cronograma (item 1.1) deste Edital

Simplificado.

4.4 Após análise do recurso, a Coordenação de Curso encaminhará à Secretaria de Registro Escolar o resultado para

os devidos encaminhamentos.

Parágrafo único – No fim do período letivo (2022.2), a Coordenação de Curso apresentará ao Colegiado de Curso

os resultados finais dos requerimentos de análise e validação das Atividades Teórico- Práticas.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



5.1 Normas, retificações e avisos complementares a este Edital Simplificado poderão ser publicados sempre que

necessário.

5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso, observado o Projeto Pedagógico.

Este Edital Simplificado entra em vigor em 26 de julho de 2022.

Jaciara, MT, 25 de julho de 2022.

Coordenador da Licenciatura em Ciências da Natureza

 com Habilitação em Biologia (IFMT/SVC/CRJac)

Portaria nº 2.575/2019, de 10/10/2019



ANEXO I





ANEXO II

REQUERIMENTO DE ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE

ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS
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