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Ata nº 01/2017/CCNH – Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
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Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2017 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
realizada às 10h, do dia 16 de fevereiro de 2017, na sala 312-3 da Universidade Federal do ABC, sita à
Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º andar, Santa Terezinha, Santo André. A reunião foi
presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Profa. Fernanda
Franzolin. Estiveram presentes a vice-coordenadora do curso, professora Mirian Pacheco Silva Albrecht,
e os docentes Marcelo Augusto Christoffolete, Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda e Patricia da
Silva Sessa. Justificaram ausência os docentes Otto Müller Patrão de Oliveira e sua suplente Natália
Pirani Ghilardi-Lopes. Como não votante esteve presente Amelia Paolillo Rossi, assistente em
administração, oferecendo apoio administrativo à reunião. Iniciando a reunião a Profa. Fernanda
apresentou a pauta e seu prosseguimento. Informes: 1.PPC: Professora Fernanda informou que o PPC
está disponível no site do curso e entrará em vigor no 2º quadrimestre. 2.Proposta da L.I.: A proposta
está aguardando agendamento para tramitar no ConsUni. 3.Proposta do Ensino Médio: O COMFOR
está estudando a proposta para a reforma do Ensino Médio. Sugestões podem ser enviadas para
professora Fernanda para serem apresentadas na próxima reunião do COMFOR.
4.Descredenciamento no CRBio da professora Patricia da Silva Sessa: Professora Patricia informou
que, em razão de resposta negativa do Conselho Regional à sua solicitação, entrará com novo pedido
de descredenciamento junto ao CRBio. 5.Número máximo de alunos por disciplina: Após a consulta
às docentes que ministram a disciplina Educação, Saúde e Sexualidade, verificou-se que o número
máximo de alunos por turma é de 26 estudantes. Ordem do dia: 1. Aprovação de ata nº 11 de
15/12/2016: ata aprovada por unanimidade com correção no nome da professora Meiri Aparecida
Gurgel de Campos Miranda. 2. Calendário de reuniões de 2017: Professora Fernanda demonstrou as
tabelas com as datas sugeridas pra as reuniões de 2017 da Coordenação, Plenária e NDE do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, explicando os motivos da escolha dos dias e horários para as
reuniões. Lembrou que o calendário referente ao NDE é uma proposta a ser enviada ao professor
Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, presidente do Núcleo Docente Estruturante. Foi aberta votação
e os membros da coordenação aprovaram, por unanimidade, o calendário 2017 das reuniões da
Licenciatura em Ciências Biológicas. 3. Consideração de estágio remunerado como estágio
obrigatório: Professora Fernanda informou sobre a solicitação de aluna para considerar o estágio
remunerado como estágio obrigatório, mencionando os motivos apresentados por eles. Seguiu
discussão sobre o assunto e foi aprovada por unanimidade a possibilidade na consideração, desde que
o discente realize estágio sob orientação de docente da UFABC e sob supervisão de professor da
escola, podendo executar as atividades de estágio planejadas. 4. Seleção de professor visitante para
a área da Bioquímica: O assunto foi discutido e foi acordada a seleção de 01 professor de
Bioquímica na grande área da Biologia. 5. Edição 2017 do Selo CFBio de Qualidade de Cursos de
Ciências Biológicas: Após discussão e analisadas as considerações apresentadas, foi decidido por
votação unânime a não participação no certame indicado em Ofício Circular CFBio nº 02/2017.
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Expediente: 1. Ações para 2017: Professora Fernanda solicitou aos membros da coordenação
manifestar-se em relação às ações importantes a serem realizadas no ano de 2017. Após discussão
sobre o assunto, as ações consideradas mais importantes foram três: 1) Regras de credenciamento; 2)
Continuar as discussões sobre Estágio no NDE e posteriormente na Coordenação; e 3) Realização do
Dia de Internacionalização, possivelmente com vídeo conferência internacional para atender o
Bacharelado e a Licenciatura em Biologia. Após o encerramento dos itens de pauta e nada mais
havendo a tratar, a professora Fernanda deu por encerrada a reunião, da qual eu, Amelia Paolillo Rossi,
Assistente em Administração, lavrei a presente ata.
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