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Ata nº 005/2016/CCNH – Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
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Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, realizada às 10h30, do dia 12 de maio de 2016, na sala 312-3 da Universidade Federal do
ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi
presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Profa Fernanda
Franzolin e contou com a presença dos membros Professores Marcelo Augusto Christoffolete, Meiri
Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Otto Müller Patrão de Oliveira, Patrícia da Silva Sessa,
Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior. Estava presente como convidada a Professora Adriana
Pugliese Netto Lamas. A Profa. Fernanda deu início à reunião pelos Informes: 1. GT docentes. A
Profa. Fernanda informou que no dia anterior participou de uma reunião realizada entre a direção do
CCNH e os coordenadores de cursos, na qual foi informada sobre o andamento do estudo do GT
docentes e da possibilidade da Licenciatura em Ciências Biológicas contribuir com mais disciplinas
do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, foi solicitado que os cursos defininam as
contribuições diante dos créditos oferecidos na universidade, a contribuição do curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas atualmente são com as disciplinas comuns com o Bacharelado em Ciências
Biológicas, sendo que o ideal seria aumentar a contribuição para o BC&T e, desta forma, pleitear
contratação de mais docentes. O Prof. Otto explicou sobre o funcionamento do referido GT, como
está sendo realizada a repactuação das vagas. Foi apresentada uma planilha contendo créditos que os
cursos oferecem atualmente e o que seria ideal. Houve discussão acerca do assunto. A Profa.
Fernanda agendará reunião com os 6 docentes da área de ensino para analisarem a viabilidade da
proposta. Ordem do dia: 1. Aprovação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Licenciatura em
Ciências Biológicas versão 2016. A Profa. Fernanda apresentou a última versão do PPC, informou
que foram realizadas alterações na composição das equipes de elaboração e revisão, que houve
atualização de dados e inserção de novos objetivos. A Profa. Fernanda pedirá para que cada um
integrante do GT específico revise e a informem se na bibliografia existem casos de resoluções ou
pareceres que estão citados, mas que não estão na nota de rodapé. a Profa. Fernanda informou que
houve readequações nos estágios e alteração de algumas disciplinas que são livres para opção
limitada, vai verificar se não há nenhum impedimento nas normativas. Informou que uma aluna
sugeriu a inclusão de três disciplinas: “Políticas de educação”, “Ensino superior no Brasil, trajetórias
e modelos institucionais” e “Estudos étnico-raciais”, e que o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
curso considerou a primeira e a terceira sugestões pertinentes. A Profa. Fernanda explicou que na
matriz curricular a disciplina “Histologia e embriologia” foi transferida do 6º quadrimestre para o 7º
quadrimestre. Houve discussão sobre a montagem dos horários. Houve alterações nos créditos de
opção limitada, totalizando 15 créditos. Houve acréscimo de mobilidade estudantil como atividades
complementares, em reunião do NDE foi definido verificarem se em outros PPCs essa questão está
prevista, e se não há normativa impeditiva. Em relação a convalidações, as disciplinas que são
compatíveis com as do Bacharelado não podem convalidar, senão o Bacharelado teria que convalidar
também, mas podem fazer dispensa, de acordo com informações da Prograd, o que será melhor
averiguado, caso não seja dessa maneira poderá se pensar em rever as normativas do ConsEPE, em
caso de dispensa, os créditos excedentes das disciplinas dispensadas não serão aproveitados. Será
necessário verificar como ficará no histórico escolar. Foram realizadas adequações em relação à
formatação. O PPC com alterações foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais
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havendo a tratar, a Profa. Fernanda deu por encerrada a reunião, da qual eu, Raquel de Freitas
Silva Cardim, Assistente em Administração, lavrei a presente ata.

Fernanda Franzolin
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Raquel de Freitas Silva Cardim
Assistente em Administração
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