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Ata nº 007/2016/CCNH – Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
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Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, realizada às 10h00, do dia 28 de julho de 2016, na sala A-305-3 da Universidade Federal
do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, 3º andar, Bairro Santa Terezinha, Santo André. A
reunião foi presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Professora
Fernanda Franzolin e contou com a presença da Vice-Coordenadora do curso, Professora Mirian
Pacheco Silva Albrecht, e os membros Professores Marcelo Augusto Christoffolete, Meiri Aparecida
G. Campos, Natália Pirani Ghilardi-Lopes, e Patricia da Silva Sessa. Estiveram presentes como
convidados o professor Allan Moreira Xavier, da CGPL, e Rafael S. Martins. A Professora Fernanda
iniciou a reunião com os Informes: 1 - Prorrogação de validade de concurso – Informou que a
validade do concurso referente ao Edital nº 286/2014, área: Ensino / subárea: Ensino de Biologia, foi
prorrogada até 22 de outubro de 2017 e foi solicitada duplicação de vaga ao Conselho do Centro.
Lembrou que o curso está com uma vaga a menos em razão de a vaga da Licenciatura ter sido
enviada para o Bacharelado. Será necessário verificar o porquê do remanejamento da vaga. 2 Colação de grau – Informou que não poderá comparecer na cerimônia de colação de grau, a realizarse em 06/08/2016, às 19h e solicitou o comparecimento de pelo menos um membro da coordenação
do curso. Ordem do Dia: 1 - Aprovação de atas - item transferido para a próxima reunião. Item 6 da
pauta passou para item 2, a pedido. 2 - Solicitação de redistribuição da professora Caroline
Mascarenhas Ferreira – Professora Fernanda informou que após análise do pedido de redistribuição,
sugere o indeferimento em razão da não aderência da área de atuação da docente com a necessidade
do curso. Iniciou-se discussão sobre o assunto. Foi aberta votação e a solicitação de redistribuição da
professora Carolina foi indeferida por unanimidade. 3 - Fluxograma do curso (PPC) – Professora
Fernanda apresentou fluxograma com sugestões de alterações. O assunto foi discutido e aprovado
com alterações. 4 - Demais solicitações de alteração no PPC – Professora Fernanda informou as
alterações propostas ao PPC, conforme sugeridas pelo relator, professor Dalmo, na reunião da CG.
Iniciou-se discussão e aberta votação. As alterações foram aprovadas. 5 - Coordenações de
disciplinas - item transferido para a próxima reunião. 6 - Solicitação do professor Alberto José Arab
Olavarrieta para credenciamento na plenária do curso – Item discutido e solicitação aprovada por
unanimidade. Expediente: 1 - Concursos para área de Ensino – item transferido para a próxima
reunião. 2 - Alocação Didática – item transferido para a próxima reunião. Nada mais havendo a
tratar, a Professora Fernanda encerrou a reunião, da qual eu, Amelia Paolillo Rossi, Assistente em
Administração, lavrei a presente ata.
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