
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

Ata nº 002/2016/CCNH – Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

 
Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2016 do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em 1 
Ciências Biológicas, realizada às 09h, do dia 12 de maio de 2016, na sala 312-3 da Universidade 2 
Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A 3 
reunião foi presidida pela Profa. Fernanda Franzolin. Estiveram presentes os membros Profs Arnaldo 4 
Rodrigues dos Santos Junior, Hana Paula Masuda e Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda. 5 
Estiveram ausentes com justificativa os membros Profs. André Eterovic, Natália Pirani Ghilardi-6 
Lopes. Ordem do dia: 1. Aprovação do PPC do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 7 

versão 2016: A Profa. Fernanda apresentou a última versão do projeto pedagógico do curso, 8 

consultou os membros sobre como mencionar os nomes das pessoas que trabalharam no PPC, 9 

após discussão sobre o assunto, ficou decidido colocar “equipe de revisão 2016”, composta pelos 10 

membros do grupo de trabalho, e “equipe de elaboração”, que são os docentes participantes da 11 

elaboração da versão anterior. Em seguida apresentou todas as alterações realizadas e fez alguns 12 

esclarecimentos. As disciplinas que foram inseridas eram livres e passaram para opção limitada 13 

para dar mais força ao PPC no cumprimento das diretrizes, o que não estava bem contemplado 14 

inseriu nas opções limitadas. Receberam sugestões de uma aluna sobre inclusão de outras 15 

disciplinas que trabalham com questões relacionadas à política e questões raciais dentro da 16 

escola, após discussão acerca do assunto ficou decidido acrescentar as disciplinas “Políticas de 17 

Educação” e “Estudos étnico-raciais” como opção limitada. Na matriz curricular houve uma 18 

alteração em relação à Histologia e Embriologia, o curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 19 

transferiu do 6º para o 7º quadrimestre, assim o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 20 

teve que alterar também. Em relação a proposta de acréscimo de mobilidade estudantil como 21 

atividades complementares, irão consultar os PPC’s de outros cursos e as normativas que não 22 

sejam desfavoráveis. Na última reunião do NDE ficou combinado que as alterações nos estágios 23 

seriam informados ao NDE, porém foi constatado que os estágios não possuem ementas, 24 

portanto não ocorreram alterações de disciplina. A Profa. Fernanda solicitará que cada um 25 

membro do GT reveja sua parte a fim de certificar-se de que não há resoluções não referenciadas 26 

nas bibliografias. Em relação à transição, fará confirmação com a PROGRAD, mas 27 

provavelmente os alunos utilizarão a versão de 2010 ou 2016, porque a versão de 2015 é 28 

basicamente a mesma, já que não mudaram disciplinas. Em relação à dispensa das disciplinas que 29 

são compatíveis com as do Bacharelado, não será possível convalidar, pois nesse caso o 30 

Bacharelado teria que convalidar também, mas está analisando a possibilidade em se fazer 31 

dispensa, por este motivo, colocou o texto como provisório, pois está aguardando um 32 

posicionamento da PROGRAD. A versão apresentada do PPC foi colocada em votação, a qual 33 

foi aprovada com uma abstenção da Profa. Hana. 2. Aprovação da ata da reunião de 23/03/2016. 34 

Foi solicitada a correção do nome da Profa. Meiri, e excluir a alteração de carga horária. A ata 35 

foi aprovada com alterações e uma abstenção da Profa. Hana. 3. Atribuições do NDE: O assunto 36 
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não foi tratado, será mantido em pauta da próxima reunião. 4. Indicação do Presidente do NDE: 37 

O assunto não foi tratado, será mantido em pauta da próxima reunião. Nada mais havendo a 38 

tratar a Profª Fernanda encerrou a reunião, da qual eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, lavrei a 39 

presente ata.  40 
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Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
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