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Ata nº 002/2015/CCNH – Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2015 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 1 

Biológicas, realizada às dez horas do dia vinte e cinco de março de dois mil e quinze, na sala 2 

601-3 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º 3 

andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura 4 

em Ciências Biológicas, Profa. Mirian Pacheco Silva Albrecht, e contou com a presença da vice-5 

coordenadora, Profa. Meiri Aparecida G. C. Miranda, do membro titular Natalia Pirani Ghilardi 6 

Lopes e o membro suplente Renata Simões. A Professora Fernanda Franzolin participou como 7 

convidada.  Estiveram ausentes com justificativa os membros titulares Graciela de Souza Oliver, 8 

Renata Maria Augusto da Costa, Otto Muller Patrão de Oliveira e Hana Paula Masuda. Esteve 9 

presente o Assistente em Administração Maicon Teixeira, para oferecer apoio administrativo à 10 

reunião.  Informes: Intranet para a Coordenação. A Profa. Mirian informou que 11 

possivelmente seria aberto um local no site do CCNH restrito para a coordenação, onde os 12 

membros poderiam fazer upload e download de arquivos e documentos. Tablets: A Profa. 13 

Mirian informou que o CCNH está sem verbas para este ano, com os recursos muito limitados, 14 

sendo assim não será possível a aquisição dos tablets. A Profa. Mirian cita a necessidade de 15 

existir um laboratório para cada curso, pois os de pesquisa estão sujeitos a mudanças e os 16 

materiais acabam sendo transportados de forma bilateral e as vezes sem nem aviso prévio. 17 

Resolução ConsCCNH nº1 de 2015: A Prof. Mirian informou que foi aprovada a primeira 18 

resolução do CCNH do ano, e que é interessante todos lerem pois se trata da distribuição de 19 

carga didática. Parcerias com a educação básica: A Prof. Mirian dá a palavra para a Prof. 20 

Fernanda Franzolin, que informou a existência de 2 possibilidades de parceria com a educação 21 

básica,  uma na Escola Estadual Visconde de Taunay com as crianças do fundamental 2 e a outra 22 

seria uma parceria para os anos iniciais com a Prefeitura de Santo André. Visita de formadores 23 

de professores de El Salvador: A Prof. Meiri informa que na semana de 13 a 17 de abril a 24 

UFABC vai receber a visita de 2 pessoas que atuam na formação de professores, que são de El 25 

Salvador. Publicação de Livro: A Prof. Mirian passa a palavra para a Prof. Nathalia que 26 

informa a publicação do livro de sua autoria “Águas Livres” com foco no eixo evolutivo. 27 

Reunião do Comfor: A Prof. Mirian resumiu a reunião do Comfor informando que a indicação 28 

para o novo representante da FEPAD (Fórum Estadual Permanente de Apoio a Formação 29 

Docente) foi o Prof. Fernando Cássio e a Profa. Mirian como suplente. Se trata da representação 30 

das IES junto ao governo do estado.  Ordem do dia: 1. Aprovação de Ata. A Prof. Mirian leu a 31 

ata da última reunião da coordenação, e todos os presentes concordaram com a aprovação da ata. 32 

2. PLI. A Prof. Mirian passa a palavra para a Prof. Fernanda Franzolin, que informou que a 33 

Universidade do Minho foi a instituição escolhida, que o projeto já foi submetido e sugeriu um 34 

futuro estabelecimento das equivalências nas disciplinas, caso o projeto seja aprovado. 3. 35 

Concurso da Área de Ensino. A Prof. Mirian disse que não haveria nova prorrogação do 36 

concurso, pois assim haveria a possibilidade de se perder candidatos como da outra vez. Assim 37 

que a Profa. Mirian receber o nome dos candidatos, a coordenação montará a banca. 4. PPC. A 38 

Prof Mirian informou que o PPC deveria ser analisado pela DAC antes de ser encaminhado para 39 

aprovação na CG, por isso só poderia ser encaminhada para a CG de maio. A Profa. Mirian 40 

solicitou a TAE Andréia Silva para explicar na reunião sobre a ementa das disciplinas. 5. 41 

Normas de Credenciamento. A Profa. Mirian ainda não recebeu as normas, assim que ela 42 

receber, enviará por e-mail. 6. Redistribuição do Prof. Eduardo Borda. A Profa. Mirian 43 
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colocou em votação o pedido de redistribuição: todos concordaram desde que haja garantia da 44 

vaga para a área, e foi sugerido pela Profa. Renata uma consulta as estâncias superiores para que 45 

seja garantida formalmente a vaga para área. Nada mais havendo a declarar, a Coordenadora 46 

Mirian Pacheco Silva Albrecht deu por encerrada a reunião às 11h43, da qual eu, Maicon 47 

Teixeira, lavrei a presente ata. 48 

 

 

 

Mirian Pacheco Silva Albrecht 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

 

 

Maicon Teixeira 

Assistente em Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


