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Sinopse da reunião nº 01/2017/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas/Coordenação

Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 1ª reunião de 2017 da Coordenação do
curso de Bacharelado em Ciências Biológicas,
realizada no dia 16 de fevereiro, às 10h00, na sala 219,
bloco Delta, campus São Bernardo do Campo da
Universidade Federal do ABC.

Informes do coordenador:
1.
Contagem de créditos por docente – A reitoria da UFABC encaminhou
Comunicação Interna (CI) informando que a média de créditos ideal por docente, na contagem
por eles realizada, totalizou 15,3 na graduação e considerando a Pós Graduação este número
alcança 17,64.
2.
Permuta da Profa. Andrea Onofre – O coordenador do curso informou que
está em contato com o docente que realizará a permuta com a docente. Enquanto esta não se
efetivar, a Profa. Andrea estará em licença, conforme solicitação já apresentada à universidade.
3.
Pedidos de redistribuição dos docentes Fabiana e Ricardo – o
coordenador informou as pendências e o andamento para a concretização destas redistribuições.
4.
ENADE 2017 - o coordenador do curso informou que participará da
comissão avaliadora do ENADE para estruturar o exame de Biologia.

Ordem do dia:
1.

Aprovação da ata de 23/11/2017 – ata aprovada por unanimidade.

2.
Solicitação de equivalências da aluna Natalia Uerara - Uma a uma, as
disciplinas foram analisadas, sendo aprovadas, por unanimidade, as solicitações de equivalências
de "Biology of Fungi", "Freshwater environments", "Micronial Symbioses" e "Introduction to
Oceanography" como opção limitada.
3.
Selo de Qualidade do Conselho Federal de Biologia (CFBio) - curso foi
convidado pelo Conselho Federal de Biologia para participar do "Selo de Qualidade CFBio".
Após discussão sobre o tema, os membros, por unanimidade, recusaram a participação.
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4.
Calendário de reuniões do primeiro quadrimestre - após debates, os
presentes definiram que as reuniões da coordenação serão realizadas nas manhãs das quartasfeiras dos dias 8 de março, 05 de abril e 03 de maio. A reunião da plenária ficou agendada para o
dia 03 de maio, porém no período da tarde.
5.
Credenciamento da Profa. Fernanda Franzolin – em votação, o
credenciamento da Profa. Fernanda Franzolin ao curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
foi aprovado por unanimidade.
6.
Definição do tempo de mandato do presidente do NDE – o coordenador
sugeriu o período de 2 anos de mandato de presidente do NDE. Em votação, o prazo sugerido foi
aprovada por unanimidade.

Natasha Ramos Morare
Assistente em Administração
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