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119ª Reunião Ordinária da CoC- LCN 
Realizada em 06/02/2019 

 

Ordem do Dia.  

 

1 – Alterações curriculares. Análise e deliberação: A disciplina ACH4025 – Organização e Expressão do 

Material Genético e Engenharia Genética será dividida em três novas disciplinas de dois créditos cada uma, 

sendo elas chamadas de Biologia Celular, Genética e Biologia Molecular, todas em semestres diferentes; as 

duas disciplinas de Seminário de Campo foram unidas e, resultando em uma única disciplina, com maior 

número de créditos, e que atende às necessidades formativas dos estudantes, sem sobreposição de 

conteúdos. Uma disciplina de Matemática foi criada com enfoque em revisão da matemática do ensino médio, 

a qual será lecionada simultaneamente com a disciplina de Cálculo. Proposto e aprovado pelos presentes, um 

melhor alinhamento da disciplina Seminário de Campo com a disciplina de Educação Ambiental através de 

discussão com a professora responsável. Diminuição da carga horária do curso, devido à supressão de uma 

disciplina de Seminários de Campo, e pedido inclusão das trinta horas restantes de Práticas como 

Componentes Curriculares (PCCs) distribuídas entre as disciplinas de Biologia Celular e correlatas, a fim de 

cumprir as quatrocentas horas obrigatórias, e todos os presentes concordam com o encaminhamento 

apresentado. Em relação às horas de revisão de ensino médio, foi encaminhada a adequação desta carga 

horária, incluindo a disciplina de matemática básica. O relatório contendo as alterações curriculares foi 

aprovado por unanimidade, condicionado a posterior efetivação dos ajustes discutidos. 

 

2 - Calendário de reuniões CoC LCN 2019. Análise e deliberação: Aprovado por todos os presentes 

documento apresentado em reunião.  

 

3 - Solicitação de turmas extras. Discussão e deliberação. Sugerido que, os alunos entrem com 

requerimento a fim de registrar a procura e justificar a abertura de turmas extras, e a Coordenação consultará a 

Comissão de Graduação quanto à viabilidade desta demanda. 

 


