
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(de acordo com o Art.7 do Regulamento do  Colegiado) 

Gestão iniciada em 20 de fevereiro de 2019 

 

1. Convocar e presidir reuniões do Colegiado, NDE e com estudantes; 

2. Representar o colegiado junto aos demais órgãos do IF Baiano; 

3. Solicitar a atualização do currículo lattes pelos docentes e, quando necessário, requerer sua 

comprovação, para fins de avaliação institucional; 

4. Elaborar prévia da oferta de disciplinas do semestre, submetendo-a para análise do colegiado e 

encaminhando-a a DA; 

5. Divulgar atividades do colegiado do curso; 

6. Promover a integração com os colegiados dos demais cursos do Campus 

7. Dar voto de qualidade, nos casos de empate, nas decisões do Colegiado; 

8. Exercer outras atribuições previstas em lei e nas demais normas do IF Baiano; 

9. Dar conhecimento aos interessados e encaminhamento às decisões do Colegiado do Curso; 

10. Socializar com os docentes: Calendário Acadêmico, Regulamentos de interesse do Curso, Atividades 

de Ensino, iniciação Científica e Extensão, Resultados das Avaliações do Curso e institucional; 

11. Gerenciar conflitos entre docentes, discentes e pessoal técnico administrativa envolvidos com o 

curso; 

12. Estimular e organizar eventos de interesse dos alunos; 

13. Arquivar atas de reuniões e demais documentos na Coordenação do Curso, dando livre acesso aos 

membros do Colegiado e aos demais interessados mediante solicitação por escrito; 

14. Atualizar a situação do curso junto ao pesquisador institucional. 
 

 
  



RELATÓRIO DE AÇÕES DA COORDENAÇÃO 
 
Eventos: 
 
I Semana de Biologia (I SEMBIO) 
Início da Execução: 29/07/2019. Culminância: 24 e 25/10/2019 
Equipe executora: 

➢ Luis Eduardo Matos Reis 
➢ Marilia Mercia Lima Carvalho Carneiro 
➢ Larissa Rodrigues de Oliveira Sousa 
➢ Maria Auxiliadora Freitas dos Santos 
➢ Daianne Leticia Moreira Sampaio 

 
Resumo: A primeira edição da Semana de Biologia do IFBaiano Campus Serrinha (I SEMBIO) foi um 
evento local de caráter científico, sem fins lucrativos. Esse evento foi organizado sob iniciativa dos 
alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, com o apoio da Coordenação do Curso, 
Coordenação de Pesquisa, Direção Acadêmica e Direção Geral do IFBaiano Campus Serrinha. Os 
participantes tiveram a oportunidade de participar de palestras e minicursos, através dos quais foram 
abordados diferentes temáticas das Ciências Biológicas. Além disso, alguns participantes 
apresentaram trabalhos científicos, contribuindo para a comunicação, comunidade científica e sua 
formação. Assim, o evento buscou proporcionar um momento de aprendizagem, divulgação, troca 
de experiências e interação entre os alunos de licenciatura em Ciências Biológicas e áreas afins, 
professores e profissionais das mais diversas áreas nas regiões sisaleira e circunvizinhas. 
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Estudantes do Colégio Estadual Rubem Nogueira (CERN) Inscrição local de alunos do campus e de escolas 

estaduais de Serrinha 
 

Palestrantes Maria Auxiliadora Freitas dos Santos, Gilberto 

Ferreira da Silva Neto, Juliana Araújo Santos e Jackeline 

Lisboa Araújo Santos 
 

Minicurso: Formigas como bioindicadores de impacto 

ambiental com Daianne Letícia Moreira Sampaio 
 



   
 

 

 

  
 

 

 
 
Produção: Anais da I SEMBIO – Semana de Biologia do Instituto Federal Baiano Campus Serrinha. 
CADERNOS MACAMBIRA, v. 5 n. 1 (2020). Disponível em 
https://revista.lapprudes.net/index.php/CM/issue/view/23 
 
Comissões que integrei enquanto Coordenador: 
 

➢ PORTARIA 84/2019 - SER-DG/RET/IFBAIANO: Comissão de Horários de Aulas 2020 
➢ PORTARIA 58/2020 - SER-GAB/SER-DG/RET/IFBAIANO: Comissão de reformulação do PPC do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas 
 

➢ PORTARIA 79/2020 - SER-GAB/SER-DG/RET/IFBAIANO: Composição dos Grupos de Trabalhos (GT's), 
para atuação nas Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP's) 

➢ PORTARIA 80/2020 - SER-GAB/SER-DG/RET/IFBAIANO: Processo Seletivo para Concessão de Bolsa de 
Monitoria 

➢ PORTARIA 11/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO: Comissão responsável por elaborar parâmetros e 
orientações a respeito da implementação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pela 
Resolução CNE/CP nº 2/2019 nos cursos de Licenciatura do IF Baiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand do parceiro Laboratório Estrela 
 

Apresentações orais 
 

Participantes experimentando óculos de realidade virtual 
 

Comissão Organizadora e monitores do evento 
 

https://revista.lapprudes.net/index.php/CM/issue/view/23


INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

PREENCHA CONFORME O CONCEITO QUE JULGAR SER O MAIS INDICADO PARA O SEU 
DESEMPENHO COMO COORDENADOR DE CURSO. ESTE DEVERÁ ESTAR NO INTERVALO  DE 1 
A 5, SENDO 1 O MENOR CONCEITO E 5 O MAIOR CONCEITO 
 
Em que: 1 - Nunca, 2 - Raramente, 3 - Às vezes, 4 - Na maioria das vezes, 5- Sempre 
 

Após o preenchimento encaminhe este documento para os demais Membros do Núcleo 
Docente estruturante do curso. 

Atribuições Nota 

Organizo minha rotina de trabalho semanal, priorizando 
o acompanhamento das aprendizagens dos alunos 
orientações e feedbacks aos professores. 

4 

Realizo devolutivas propositivas aos professores, pautadas 
na análise dos resultados e os estimulo a assumirem novos 
desafios. 

4 

Acompanho os resultados e         evolução dos alunos nas 
avaliações, bem como os índices de probabilidade de 
reprovação e evasão. 

4 

Sou assíduo e produtivo no             desempenho de minhas 
tarefas. 

5 

Acompanho o desenvolvimento docente do professor em 
sala de aula. 

3 

Crio estratégias visando o bom rendimento dos alunos                 nos 
exames promovidos por  órgãos externos, principalmente 
no ENADE. 

Não se aplica durante meu 
período como coordenador 

Acompanho mensalmente o  cumprimento dos Planos de 
Ensino propostos pelos docentes. 

3 

Incentivo a realização de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

5 

 

 
 

 
______________________________________________ 

                  Luis Eduardo Matos Reis 
Coordenação de Curso – Portaria nº 302 – 20/02/2019 

 


