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124ª Reunião Ordinária da CoC- LCN 
Realizada em 12/09/2019 

 

Ordem do Dia.  

1 - Portarias de atribuição didática. Optativas livres- Aprovada a proposta que, caso haja a necessidade de 

restringir optativas livres em LCN, se preserve as disciplinas de educação, pois foi a área mais afetada pela 

adequação de turmas e por se tratar de um curso de licenciatura. Disciplina de RP - Aprovado o seguinte 

encaminhamento pelos presentes: manutenção de três docentes por turma e um pedido de mais 

esclarecimentos, os quais serão levados à CG, quanto à exclusividade de grupo de docentes em Resolução de 

Problemas, proposto pela Coordenação do Ciclo Básico. Carga didática docente – Os membros presentes 

solicitam encaminhar, à CG, pedido de mais esclarecimentos quanto à contabilização de créditos de programas 

de pós-graduação interunidades. 

2 – Cronograma de eleição dois membros titulares e 02 membros suplentes da CoC LCN. Deliberado o 

seguinte calendário para setembro: inscrições de 12 a 20, divulgação dos inscritos no dia 23, eleição nos dias 

24 e 25.  

3 – Atribuição Didática. Discussão e deliberação. A Coordenação apresenta as medidas que visam evitar 

transtornos quanto às atividades didáticas do curso devido à eventual ausência do docente responsável pela 

disciplina Diversidade Vegetal e Fungos, e sugere realizar atribuição didática com o professor, e na recusa do 

mesmo, avaliará outra alternativa, sendo que este encaminhamento foi aprovado pelos membros presentes. De 

acordo com a senhora coordenadora, nova conversa será agendada com os coordenadores do curso de 

Biotecnologia a fim de esclarecer quais docentes serão compartilhados e elaborar planejamento de longo 

prazo. Orientados aos professores do curso, que entrem em contato com a Coordenação para ciência deste 

compartilhamento e que sejam informadas numa planilha, de preferência, a de atribuição didática, as 

disciplinas que esse docente ministrará no curso de Biotecnologia. 

4 – Oferecimento disciplina do IGC - GMG0303. Referendo. Aprovado. 

5 – Regras de Transição da Grade. Discussão e deliberação. Deliberado pelos membros presentes: os 

alunos que cursarem apenas uma das disciplinas de Seminários de campo, I ou II, deverão cursar a disciplina 

de Seminário de Campo geral a fim de complementar as horas e quem não cursou a disciplina ACH4025, 

deverá cursar as três disciplinas de genética e biologia celular recém-criadas. 

6 - Aprovação das atas da 120ª e 122ª reuniões ordinárias. Aprovação. As atas da 120ª e 122ª reuniões 

ordinárias circularam entre os presentes e foram aprovadas por unanimidade. 


