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Prezados discentes, técnicos e docentes do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, 
 

          Em atenção ao Edital nº 02/2021 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB de 29 de março de 2021,
elaborado e publicado pelo Centro Acadêmico de Ciências Biológicas, viemos apresentar a
chapa InterAções, composta pelo Prof. Dr. Renê Gonçalves da Silva Carneiro e Profa. Dra.
Jascieli Carla Bortolini, pleiteando os cargos de Coordenador e Vice-Coordenadora do Curso
de Ciências Biológicas Bacharelado desta unidade. O Prof. Renê é Biólogo, Mestre e Doutor
pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da UFG desde 2015 e pesquisa as
relações entre plantas e organismos galhadores, no contexto da anatomia vegetal. A Profa.
Jascieli é Bióloga e Mestra pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Doutora pela
Universidade Estadual de Maringá, professora da UFG desde 2017 e pesquisa a comunidade
fitoplanctônica de ambientes aquáticos continentais, num contexto ecológico. 
     
        Como podem ver, histórias diferentes convergindo em um único sentido: o fascínio
pelas interações! Nos sentimos honrados pela oportunidade de pleitear a realização dos
trabalhos da coordenação de curso e, ao mesmo tempo, desafiados a não somente manter
como, também, melhorar a qualidade do trabalho nas coordenações de cursos de graduação
do ICB, que tem prerrogativas históricas de excelência. 

      A chapa “InterAções”, cujo nome se inspira em uma das principais características
formativas de um Biólogo, a INTERdisciplinaridade, se propõe, enquanto coordenação, a
pensar, discutir e oportunizar AÇÕES de diversas naturezas para que o Biólogo egresso da
UFG se forme um profissional versátil, atento às atualidades do mundo que o cerca, desde
as esferas locais até as globais. 

       Para isso, pretendemos dar sequência ao trabalho realizado pela chapa “Sinergia”,
liderada pela Profa. Dra. Thannya Nascimento Soares, que primou por conduzir o
planejamento e desenvolvimento das atividades do curso de forma transparente,
compreensiva e diligente, visando, sempre, o bem estar dos seus atores e o aprimoramento
técnico-científico e sócio-cultural dos estudantes.

            Apresentamos, assim, linhas de ações no âmbito do ensino (incluindo ensino remoto),
pesquisa e extensão, que contemplem as atribuições das coordenações de curso, previstas
nos artigos 87 e 88 do Regimento Geral da UFG - RESOLUÇÃO CONJUNTA
CONSUNI/CEPEC/CONSELHO DE CURADORES Nº 01/2015:



Nossa proposta é um pleito colaborativo e participativo, com Coordenador e Vice-Coordenadora atuando
juntos, de maneira proativa e propositiva para a condução das atribuições do cargo. Não apenas
substituiremos um ao outro em faltas e impedimentos; trabalharemos juntos! Aqui, ressaltamos a
importância da atuação junto à secretaria de graduação, que dispõe de profissionais de alta qualidade e com
grande comprometimento para o sucesso desse trabalho.

Pensando na autonomia estudantil, pretendemos tornar a leitura, interpretação e aplicação do RGCG uma
prática cotidiana entre os atores do curso para que todos sejam autônomos o suficiente para saber seus
direitos e deveres, segundo a regulamentação vigente na UFG.

Ainda na linha da promoção da autonomia discente, trabalharemos para que todos os estudantes sejam
protagonistas de suas formações, uma vez que a lógica do projeto pedagógico do curso de Ciências
Biológicas Bacharelado se baseia, essencialmente, na flexibilidade formativa. 

1 - Execução das atribuições de planejamento e acompanhamento das atividades do curso

2 - Fazer cumprir as atividades estabelecidas no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação

3 - Proposição de atividades de orientação discente para o cumprimento do projeto pedagógico, visando bom
desempenho acadêmico, nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão

Como desafios para o ensino, propomos a realização do acompanhamento dos estudantes tanto através de
instrumentos institucionais, como os conselhos de classe, quanto de ações pontuais, como a realização de
reuniões periódicas, tais como foram feitas durante o ano de 2020, quando do início do ensino remoto
emergencial. 

 
Adicionalmente, propõe-se estender o projeto de ensino “Orientação psicopedagógica e profissional em Ciências
Biológicas”, coordenado pelo Prof. Renê, que está atualmente em vigência e poderá continuar encampando ações
tais como as lives de orientação realizadas em parceria com a empresa “RITUS - Orientação Profissional &
Desenvolvimento Humano”, na pessoa da Psicopedagoga Kátia Ura. Com o prolongamento da pandemia e a
futura transição do ensino remoto emergencial para o ensino presencial, a discussão contínua sobre saúde
mental e desempenho acadêmico, numa aproximação do corpo discente à coordenação, será essencial.

Focando na pesquisa, a coordenação se propõe a prospectar, discutir e divulgar oportunidades de melhoria da
formação técnico-científica dos estudantes, seja dentro ou fora das dependências da UFG. Essas ações reiteram
intencionalidades formativas já presentes no PPC do curso e que serão reforçadas no trabalho de implementação
do novo projeto pedagógico do curso, atualmente em discussão no Núcleo Docente Estruturante. 

 
Essas intencionalidades se baseiam, essencialmente, na instrumentalização técnica dos estudantes, embasada
teórica e praticamente no método científico e estruturada com base na lógica evolutiva. Assim, espera-se
capacitar os estudantes ao longo das disciplinas para que, providos de devida instrumentação, possam fazer
escolhas formativas e profissionais no campo da pesquisa, segundo seus interesses acadêmicos. 

 
Para além do campo acadêmico, ressalta-se que as áreas de atuação do profissional biólogo são muitas (mais de
80) e que a pesquisa não será apenas tratada como uma ferramenta de acesso ao mundo acadêmico, mas, sim
ao mundo profissional como um todo. Para isso, atuaremos em conjunto com a coordenação de estágios do
curso, visando ampliar as oportunidades de atuação dos estudantes. Para aferir essa efetividade de formação,
pretende-se buscar ferramentas de acompanhamento dos egressos.
 
Na extensão, pretende-se utilizar o movimento da incorporação da extensão aos currículos (RESOLUÇÃO
CNE/CES No 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018) para oportunizar ambientes reais de prática profissional (empresas
Jr, ligas acadêmicas, etc.), se utilizando de ambientes formais e não formais para ações educativas e de
divulgação científica, além de promover um espaço de diálogo entre a sociedade e a universidade. Aqui, caberão
várias “inter’s” - interdisciplinaridades, interprofissionalidades, interlocuções, interações!
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