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Ata nº 001/2016/CCNH – Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2016 do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, realizada às 10h, do dia 23 de março de 2016, na sala R601-3 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 Profa. Fernanda Franzolin. Estiveram presentes os membros Professores
Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, Charles Morphi Dias dos Santos, Meiri Aparecida Gurgel de
Campos, Natália Pirani Ghilardi-Lopes. Estiveram presentes como convidados os Professores
Adriana Pugliese Netto Lamas, João Rodrigo dos Santos. Ordem do dia: 1. Ata NDE LicBio
2014jul24. Algumas correções foram sugeridas, a ata foi aprovada com as alterações por
unanimidade. 2. Ata NDE LicBio 2014out08. Algumas correções foram sugeridas, a ata foi aprovada
com as alterações, com uma abstenção do Prof. Arnaldo por motivo de não ter participado da
reunião. 3. Indicação do Presidente do NDE. A Profa Fernanda resgatou que ela havia ficado
responsável por enviar e-mail, mas não era formalmente presidente, e considerou a necessidade
de se definir um presidente, Os Professores Charles e Arnaldo sugeriram que seja a coordenadora
do curso, a Profa. Meiri sugeriu verificar as atribuições do presidente, após discussão sobre o
assunto, o item foi transferido para o final da pauta, mas devido ao tempo excedido o assunto foi
mantido na pauta para a próxima reunião. 4. Discussão das adequações do PPC da Licenciatura
em Ciências Biológicas às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de formação de
professores. A Profa. Fernanda informou que foi constituído um grupo específico para estudo das
diretrizes, e foram identificadas algumas necessidades de alterações no PPC, apresentou o
resultado do estudo, com os possíveis encaminhamentos para o NDE analisar: alteração das
ementas dos estágios e práticas de ensino de biologia; transformação de disciplinas livres em
opção limitada. Apresentou também as alterações nas ementas sugeridas. Após discussão sobre o
assunto, foram realizadas algumas correções necessárias, sendo que outras alterações deverão ser
realizadas pelo grupo de trabalho e posteriormente encaminhada para aprovação da coordenação
do curso. A concordância sobre alterações realizadas foram colocadas em votação e aprovada
por unanimidade. A Profa. Natália sugeriu que as alterações realizadas pelo GT sejam enviadas
para o e-mail do NDE para ciência. 5. Atribuições do NDE. O assunto não foi tratado devido ao
tempo excedido, será mantido na pauta para a próxima reunião.
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