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Ata nº 004/2016/CCNH – Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 
Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 1 
Biológicas, realizada às 10h, do dia 14 de abril de 2016, na sala 312-3 da Universidade Federal do 2 
ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi 3 
presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Profa. Fernanda 4 
Franzolin e a Vice-coordenadora Profa. Mirian Pacheco Silva Albrecht. Estiveram presentes os 5 
membros Profs. Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, Marcelo Augusto Christoffolete, Natália 6 
Pirani Ghilardi-Lopes, Otto Müller Patrão de Oliveira, Patricia da Silva Sessa. Iniciando a reunião a 7 
Profa. Fernanda solicitou alterações na pauta da reunião, acrescentando um 6º item no informes 8 

referente a Semana das Licenciaturas, e transferir os itens “Distribuição da carga didática do curso 9 

de licenciatura - encaminhamentos para o GT docente”  e “Internacionalização” da ordem do dia 10 

para o expediente. Informes: 1. Processo Seletivo Professor Visitante Edital 202/2015 - ÁREA: 11 

Ciências Biológicas / SUBÁREA: Ensino de Biologia: A Profa. Fernanda informou que o 12 

processo foi encerrado no dia anterior, que as atas estão sendo revisadas e agradeceu aos que 13 

colaboraram. 2. Alterações no PPC: A Profa. Fernanda informou que estavam trabalhando para 14 

que as alterações das ementas passassem na próxima reunião da CG, e as outras alterações 15 

passassem depois, mas esclareceram que é melhor passar tudo junto depois. Em relação aos 16 

estágios, esclareceu que não precisa de ementas pois não são disciplinas. O GT irá continuar os 17 

estudos para verificar se há necessidade de mais alterações. 3. Orientações para alunos quanto 18 

às disciplinas de conteúdo específico biológico exclusivas da licenciatura: A Profa. Fernanda 19 

informou que, na intenção de que essas disciplinas pudessem ser equivalentes com as disciplinas 20 

do Bacharelado em Ciências Biológicas, consultou a Prograd sobre a possibilidade, em um 21 

primeiro momento informaram sobre uma normativa do ConsEPE que proíbe a dupla 22 

convalidação, no entanto o curso Licenciatura poderia aceitar e o Bacharelado negar, porém em 23 

um segundo momento, a Prograd solicitou que aguardem pois estão analisando melhor as 24 

normativas, assim nenhum informação sobre o assunto deve ser dada aos alunos por enquanto. 4. 25 

Determinação do tempo de mandato do presidente do NDE: o Prof. Otto sugeriu que o tema 26 

fosse elevado à ordem do dia. Elevação aprovada. Na ordem do dia foi sugerido o tempo de 27 

mandato de um ano com reconduções. Por meio de votação nominal, foi aprovado por 28 

unanimidade. 5. Formalização do GT para Estudo para adequação do PPC às Diretrizes: A 29 

Profa.Fernanda informou que após consulta à plenária ficou constituído um GT com os seguintes 30 

docentes: Adriana Pugliese Netto Lamas, Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, Fernanda 31 

Franzolin; João Rodrigo Santos da Silva ; Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda; Mirian 32 

Pacheco Silva Albrecht; Patricia da Silva Sessa. 6. Semana das Licenciaturas. A Profa. Mirian 33 

informou que vai acontecer a Segunda Semana das Licenciaturas com a participação de todas as 34 

licenciaturas, haverá reunião com os coordenadores dos cursos para tratarem do assunto, pois a 35 

proposta é que todos os coordenadores das licenciaturas participem da organização. Ressaltou 36 

que ano passado foram somente dois dias, mas este ano será a semana toda, além disso, foi 37 

sugerido que o 4º Simpósio e a 2ª Semana das Licenciaturas sejam feitas juntos. Ordem do dia: 38 

1. Aprovação de atas de reuniões ocorridas em 12 de outubro de 2014, 29 de abril de 2015, 30 39 

de setembro de 2015, 25 de novembro de 2015, 23 de fevereiro de 2016, 26 de fevereiro de 2016 40 
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e 22 de março de 2016: As atas foram aprovadas com alterações. 2. Solicitações de 41 

Redistribuição: O Prof. Otto explicou sobre o processo de redistribuição para o curso de 42 

Biotecnologia, um curso de pós-graduação novo ainda a ser criado, em que o Reitor liberaria 2 43 

vagas para ajudar na formulação do curso, um grupo entrou em contato com pessoas indicando 44 

que eles peçam redistribuição, mas como o curso ainda não foi criado, eles precisariam ficar em 45 

algum curso específico. Após discussão sobre o assunto, a opção de negativa das solicitações por 46 

motivo de falta de vagas foi colocada em votação nominal e aprovada por unanimidade.  47 

Expediente: 1. Distribuição da carga didática do curso de licenciatura - encaminhamentos para 48 

o GT docente: A Profa. Fernanda informou sobre o estudo do GT docente, o Prof. Otto explicou 49 

o documento do estudo houve discussão sobre os créditos entre os cursos, os estágios, o 50 

compartilhamento ou separação das disciplinas teóricas e a atribuição das disciplinas específicas 51 

da licenciatura. 2. Internacionalização. A Profa. Fernanda informou que a Profa. Graciela se 52 

propôs a ajudar em relação às ementas em inglês. O Prof. Otto informou que já foi solicitado que 53 

o site fosse passado para inglês. O Profa. Marcelo se propôs a fazer uma versão em inglês do 54 

PPC. A Profa. Fernanda acrescentou que a Profa. Graciela também havia proposto um projeto 55 

internacional dos docentes em parceria com outras instituições, após discussão sobre o assunto, 56 

ficou definido que os membros irão pensar em possibilidades, o Prof. Marcelo irá consultar um 57 

grupo do Bacharelado em Física que fazem o MasterClass, para entender como funciona, e se 58 

seria viável para o curso. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Fernanda deu por encerrada a 59 

reunião, da qual eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, Assistente em Administração, lavrei a 60 

presente ata. 61 
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