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Ata nº 004/2016/CCNH – Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

 

Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2016 do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura 1 

em Ciências Biológicas, realizada às 16h, do dia 05 de dezembro de 2016, na sala R312-3 da 2 

Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º andar, Bairro 3 

Santa Terezinha, Santo André. A reunião foi presidida pela Profa. Fernanda Franzolin e contou 4 

com a presença dos professores Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, Meiri Aparecida Gurgel 5 

de Campos, Mirian Pacheco Silva Albrecht e Natália Pirani Ghilardi-Lopes. Estiveram presentes 6 

como convidados a professora Adriana Pugliese Netto Lamas e os discentes Aline Iglesias 7 

Nicoletti, Joyce de Souza Zanirato Maia, Bianca Melo Cegolin, Carla Sarmento Santos, Luana 8 

de Souza Prochazka e Carolina Maria Boccuzzi Santoro.  Professora Fernanda realizou a leitura 9 

da pauta, mencionando que os informes serão transmitidos em um segundo momento, a partir 10 

das 16h30, quando os alunos estarão presentes à reunião. Lembrou que o item 4 da pauta 11 

também será tratado a partir das 16h30, conforme mencionado na convocação. 1 – Votação das 12 

atas das reuniões de 12/05/2016 e de 27/09/2016 – Professora Fernanda destacou pequenas 13 

correções necessárias a serem realizadas nas atas em razão de erros de digitação ou de 14 

compreensão, solicitando aos presentes se manifestarem no caso de haver outras correções a 15 

serem realizadas. Não havendo manifestações, foi aberta a votação, sendo as atas aprovadas com 16 

abstenção da professora Natália na ata de 27/09/2016.  2 – Atribuições do NDE – Professora 17 

Fernanda procedeu à leitura das atribuições do NDE, de acordo com a Resolução ConsEPE nº 18 

179. 3 – Indicação do presidente do NDE – Professora Fernanda solicitou manifestação dos 19 

interessados em ser presidente do NDE, lembrando que é importante ser um membro com 20 

disponibilidade e comprometimento para o atendimento às atribuições mencionadas na 21 

Resolução ConsEPE. Após longa discussão, o professor Arnaldo manifestou interesse em 22 

assumir a presidência do NDE. Foi aberta votação e, por unanimidade, foi aprovada a 23 

presidência para o professor Arnaldo. Informes: 1. PPC – Professora Fernanda Informou que o 24 

PPC passou por pequenas alterações em relação à grade e à disciplina Morfiofísico Humana, 25 

sendo inseridos 2 créditos na prática. Foram realizadas alterações no que diz respeito às 26 

disciplinas equivalente entre os PPCs, disciplinas que podem ser dispensadas, disciplinas do 27 

Bacharelado que contam para solicitar dispensa em disciplinas para Licenciatura. 4 – Estágio 28 

Supervisionado – Professora Fernanda lembrou que é importante ouvir a opinião dos alunos 29 

sobre alterações que poderiam ser realizadas nos procedimentos de Estágio. Solicitou 30 

manifestação dos alunos presentes sobre o Plano de Atividades. Após longa discussão sobre o 31 

assunto, os alunos concordaram em manter orientações de atividades e horas esperadas para cada 32 

atividade. Todavia, foi acordado que os docentes serão orientados quanto à importância de haver 33 

flexibilidade na carga horária dos estágios. A proposta dos alunos será discutida nas próximas 34 

reuniões entre os membros do NDE e levada à Coordenação das Licenciaturas. Em março de 35 

2017 o NDE da Licenciatura em Ciências Biológicas voltará a se reunir com um representante 36 
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dos alunos para continuar a discutir o detalhamento das atividades e propostas. A aluna Bianca 37 

Cegolin foi indicada como representante dos discentes para tratar da questão dos estágios com a 38 

coordenação. Nada mais havendo a ser tratado, professora Fernanda encerrou a reunião, da qual 39 

eu, Amelia Paolillo Rossi, lavrei a presente ata.  40 
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