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Ata nº 02/2017/CCNH – Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 
 
Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2017 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 1 

realizada às 14h, do dia 09 de março de 2017, na sala R-602-3, da Universidade Federal do ABC, sita à 2 

Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º andar, Santa Terezinha, Santo André. A reunião foi 3 

presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Professora Fernanda 4 

Franzolin. Estiveram presentes a vice-coordenadora do curso, professora Mirian Pacheco Silva Albrecht, 5 

e os docentes Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, Natália Pirani Ghilardi Lopes e Patricia da Silva 6 

Sessa. Justificaram ausência os docentes Marcelo Augusto Christoffolete, o suplente João Rodrigo 7 

Santos, a professora  Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda e o professor Otto Müller Patrão de 8 

Oliveira. Como não votante esteve presente Amelia Paolillo Rossi, assistente em administração, 9 

oferecendo apoio administrativo à reunião. Iniciando a reunião a professora Fernanda apresentou a pauta 10 

e seu prosseguimento. Informes: 1. Selo de Qualidde CFBio – Professora Fernanda informou que o 11 

Bacharelado em Ciências Biológicas também não demonstrou interesse em participar do certame 12 

referente ao selo CFBio; 2. GTs PROGRAD – A PROGRAD solicitou a formação de dois GTs, um 13 

deles para discutir a questão da mobilidade entre os cursos dos Bacharelados Interdisciplinares e os 14 

cursos de formação específica, atrelados a diferentes Bacharelados Interdisciplinares. A professora 15 

Fernanda dispôs-se a representar a Licenciatura em Ciências Biológicas neste GT. O outro GT 16 

formado foi o GT de Estágios, para o qual a docente indicada para participar foi a professora Adriana 17 

Pugliese Netto Lamas, que em seus impedimentos será substituída pela professora Mirian. As 18 

reuniões ocorrerão às terças-feiras. A professora Mirian substituiu a professora Adriana na primeira 19 

reunião do GT. A proposta da PROGRAD foi criar uma Resolução de Estágio com base na 20 

Resolução das Engenharias. A ideia desagradou, pois há detalhes nas Licenciaturas que diferem das 21 

Engenharias. 3. GTs do Conselho de Centro – Professora Mirian informou que participou de reunião 22 

do ConsCCNH, onde foram formados dois GTs, o primeiro GT para elaborar proposta de definição 23 

de áreas de concursos para vagas docentes do CCNH, formado por todos os coordenadores dos 24 

cursos do CCNH e pelo diretor do Centro, e o segundo GT para elaborar proposta de política de 25 

alocação didática docente no âmbito do CCNH, formado por todos os coordenadores dos cursos do 26 

CCNH, por alguns coordenadores da pós-graduação e pelo diretor do CCNH. Ordem do dia: 1. 27 

Aprovação da Ata da Reunião de 16/02/2017 – Verificou-se a necessidade de pequena correção em 28 

texto na linha 28. Após a correção, a ata foi aprovada por unanimidade. 2. Prorrogação do concurso 29 

de professor visitante  – Edital nº 202/2015 - Ciências Biológicas / Ensino de Biologia  - 30 

Professora Fernanda informou que o citado Edital refere-se ao processo seletivo simplificado de 31 

professor visitante, pelo qual foi contratada a professora Roberta de Assis Mais. Após elucidação de 32 

dúvidas, a prorrogação de validade foi aprovada por unanimidade. Expediente: 1.   Minuta de 33 

resolução de credenciamento e descredenciamento docente – Professora Fernanda apresentou a 34 

minuta aos membros da coordenação, informando que o professor Marcelo Augusto Christoffolete 35 

ficará responsável pela elaboração da Resolução. Após debate sobre o assunto, foi acordado que a 36 
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minuta apresentada será encaminhada ao professor Marcelo, que o apresentará ao Conselho de 37 

Centro para análise. Nada mais havendo a ser discutido, após o encerramento dos itens de pauta a 38 

professora Fernanda encerrou a reunião, da qual eu, Amelia Paolillo Rossi, Assistente em Administração, 39 

lavrei a presente ata. 40 
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