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Ata da reunião ordinária nº 09/2016 – CCNH – Coordenação da Licenciatura em Ciências 

Biológicas  

 

 

 Ata da 9ª Reunião Ordinária da coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 1 

realizada às dez horas do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e dezesseis, na sala 312-3, bloco 2 

A, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC. A reunião foi presidida 3 

por Fernanda Franzolin e contou com a presença da vice-coordenadora do curso, professora 4 

Mirian Pacheco Silva Albrecht, dos docentes João Rodrigo Santos da Silva, Meiri Aparecida 5 

Gurgel de Campos Miranda e Patrícia da Silva Sessa. Também esteve presente, como convidada, 6 

a professora Adriana Pugliese Netto Lamas. Dando início à reunião, INFORME: Reunião sobre 7 

estágio com os discentes – A coordenadora Fernanda informou que, no período noturno, ela terá 8 

uma reunião com alunos para tratarem sobre o estágio. Ordem do Dia: Aprovação da ata 9 

anterior – A coordenadora Fernanda adiou a aprovação da ata justificando a necessidade de ouvir 10 

a gravação da reunião referida para corrigir o conteúdo constante na ata. Projeto Pedagógico 11 

(PPC) – a coordenadora Fernanda informou que na reunião da plenária foi sugerido explicitar 12 

mais como o PPC do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas está contemplando assuntos 13 

como: direitos humanos, políticas afirmativas e educação ambiental. Enfatizou que já houve 14 

esforços para promover essas adequações, porém não foram suficientes pela ótica da plenária. A 15 

professora Mírian, com o uso da palavra, ressaltou que o PPC já contempla esses temas. 16 

Verificou e depois expôs aos presentes os tópicos em discussão sendo referidos na introdução, 17 

nos objetivos e em notas de roda pé, assim, permeando todo o PPC. Todavia, após discussões e 18 

sugestões, foram promovidas alterações e adequações para explicitar ainda mais e entrar em 19 

conformidade com o exigido pelo INEP. Dessa forma, o tema foi aberto para votação o qual foi 20 

aprovado por unanimidade. Redistribuição Edital 143/2016 – a coordenadora Fernanda 21 

comunicou que havia conversado com o diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas 22 

(CCNH) Ronei Miotto que esclareceu a necessidade de explicitar conforme interesse do curso, se 23 

os pedidos de redistribuição serão por meio das vagas disponibilizadas pelo CCNH ou somente 24 

por edital. Seguiu com a condução da reunião apresentando os dois pedidos de redistribuição. 25 

Em relação à professora Erika Jorge, o pedido foi indeferido pela plenária com a anuência da 26 

coordenação. E o pedido da professora Danusa Munford foi aprovado por unanimidade. Nada 27 

mais havendo a declarar, a Coordenadora Fernanda deu por encerrada a reunião às 12:35, da qual 28 

eu Rodrigo Espirito Santo da Silva lavrei a presente ata. 29 
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