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Ata nº 002/2016/CCNH – Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas 
 

Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso de Licenciatura em 1 

Ciências Biológicas realizada às dez horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e 2 

dezesseis, na sala R602-3 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, 3 

Bloco A, Torre III, 6º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida pela 4 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Profa. Fernanda 5 

Franzolin, e contou com a presença dos seguintes membros: Mirian Pacheco Silva, João 6 

Rodrigo Santos, Otto Muller Patrão Oliveira, Natália Pirani Ghilardi Lopes, Patrícia da 7 

Silva Sessa, Arnaldo Rodrigues dos Santos. Esteve presente como convidada a 8 

professora Adriana Pugliese Netto Lamas. Estiveram presentes Isabella Jacob e Renato 9 

da Silva Correa, para oferecer apoio administrativo à reunião. Informes: 1 - A profa. 10 

Adriana informou sobre a possibilidade de doação de coleção didática de zoologia ao 11 

curso. A Profa. Fernanda comentou sobre a necessidade de o curso contar com um 12 

laboratório de ensino. 2. A profa. Mirian passou informações do COMFOR sobre o 13 

edital que será aberto para novos cursos de licenciatura na UFABC. 3. A prof. Fernanda 14 

comunicou a necessidade de elaboração de roteiros para as disciplinas práticas, tendo 15 

em vista o novo fluxo de compras. Informou que enviará as solicitações aos 16 

coordenadores de disciplina. 4. Profa. Fernanda comunicou o deferimento do pedido 17 

de aproveitamento de estágio do aluno Roberto Ernesto Camacho Mansani, 18 

reingressante na UFABC. Expediente: 1. Constituição de grupo de trabalho para estudo 19 

da adequação do PPC às novas diretrizes e Adequação de novas disciplinas: Foi 20 

discutida a criação de um grupo de trabalho para estudo da adequação do projeto 21 

pedagógico do curso (PPC) às novas diretrizes nacionais curriculares para os cursos de 22 

licenciatura, o que seria um trabalho em apoio ao NDE, que é o responsável por 23 

fomentar a revisão do projeto pedagógico. Os professores discutiram sobre as 24 

diretrizes e o trabalho de análise que será necessário. O prof. Arnaldo sugeriu inserir 25 

na Ordem do Dia a votação referente à necessidade de criação deste grupo. 2. Local de 26 

agendamento das reuniões do curso: A profa. Fernanda informou a necessidade de 27 

realização de reuniões em ambos os campus a pedido de alguns professores do 28 

campus São Bernardo, sendo que todos os presentes concordaram em realizar um 29 

revezamento em caráter experimental. Ordem do dia: 1. Calendário de reuniões da 30 

Coordenação: A profa. Fernanda solicitou aos presentes que decidissem melhor dia e 31 

horário para as reuniões da coordenação, ficando decidido que ocorreriam na última 32 

ou penúltima quinta-feira de cada mês, pela manhã, de acordo com disponibilidade 33 

dos membros. 2. Constituição de grupo de trabalho para estudo da adequação do PPC 34 

às novas diretrizes e Adequação de novas disciplinas: Foi aprovada por unanimidade a 35 

criação do GT, o qual será formado pela profa. Fernanda, profa. Mirian, profa. Adriana, 36 

profa. Patricia, prof. João, prof. Arnaldo, membros do NDE e membros da plenária 37 

interessados. 3. Compras: A profa. Fernanda informou a necessidade de centralização 38 

do processo de compras de material de consumo a fim de facilitar o controle e 39 

organização. A profa. Adriana se voluntariou para ser responsável por este controle, 40 
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sendo aprovado por todos. 4. Redistribuição da professora Anelize Queiroz Amaral: A 41 

profa. Fernanda apresentou o pedido de redistribuição da docente, porém esta não 42 

possui doutorado além do curso não contar com vagas no momento, o que resultou no 43 

indeferimento do pedido por parte dos presentes. 5. Coordenadores de disciplina: A 44 

profa. Fernanda apresentou os nomes dos coordenadores de disciplinas alocados para 45 

o primeiro quadrimestre de 2016 para aprovação dos presentes; todos estiveram de 46 

acordo. 6. Representante para compor a comissão de avaliação dos roteiros: A profa. 47 

Fernanda informou que esta comissão será responsável por avaliar a viabilidade e 48 

conformidade dos roteiros elaborados. Renato informou que a comissão será formada 49 

pelos coordenadores de curso. Foi aprovado o nome da professora Patrícia como 50 

representante do curso, caso seja possível indicar um suplente. 7. Oferta da Disciplina 51 

Biologia Vegetal em 2016.2: O prof. Otto comunicou a necessidade de oferta da 52 

disciplina, já que agora a responsabilidade de seu oferecimento é da licenciatura e não 53 

mais do bacharelado em Ciências Biológicas, e abriu discussão sobre a abertura de 54 

uma ou duas turmas. A profa. Natalia sugeriu a abertura de duas turmas, uma no 55 

diurno e uma no noturno, o que foi aprovado pelos presentes. A profa. Natalia ficou 56 

responsável por uma das turmas e o professor visitante aprovado pelo concurso em 57 

andamento será o responsável pela segunda turma. Nada mais havendo a tratar, a 58 

Profa. Fernanda Franzolin deu por encerrada a reunião às 12h, da qual eu, Isabella 59 

Jacob lavrei a presente. 60 
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