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Sinopse da reunião ordinária nº 11/2016/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
 
 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 11ª reunião ordinária de 2016 da 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, realizada no dia 15 dezembro, às 10h, na sala 

312-3, bloco A, campus Santo André da Universidade 

Federal do ABC. 
 
 
 
 
 

Informes da Coordenação: 
 

1. Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): a Profa. Fernanda informou 

que o PPC foi aprovado com alterações na UFABC, e está em fase de publicação.  

2. Disciplinas de Opção Limitada do BC&T: Foram escolhidas as disciplinas 

obrigatórias comuns aos cursos de licenciatura e ao curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas (solicitadas também por este último), além de Práticas de 

Ensino de Biologia e Instrumentação.  

3. Alocação 2017 (novas disciplinas e proposta de horários): foram fechadas as 

turmas de Ensino de Morfofisiologia Humana, por motivo de baixa demanda. Por 

motivo de alta demanda de alunos, será aberta nova turma em “Educação, Saúde e 

Sexualidade”, no período vespertino. A proposta de horários foi finalizada e 

enviada aos professores membros da coordenação do curso.  

4. Redistribuição Profª Danusa Munford: a solicitação foi aprovada na UFABC, e 

está em fase de tramitação no MEC.  

5. Segunda Semana das Licenciaturas: houve vários momentos e discussões 

interessantes, com maior demanda nos dias de programação do Pibid em relação 

aos dias de programação das licenciaturas. Manifestou agradecimento à Profa. 

Roberta de Assis Maia por ter representado o curso na organização do evento. 

6. Compras: a Profa. Mirian enviou e-mail para responder a demanda recebida sobre 

compras em relação aos bens permanentes. Em relação aos bens de consumo vai 

seguir os roteiros recebidos, com exceção de Ensino de Morfofisiologia Humana 

que está aguardando roteiro do Prof. Marcelo Augusto Christoffolete. 

7. Reunião de alunos e NDE sobre estágio: foi tratado o assunto de estágio, os alunos 

consideraram importante manter orientação de atividades e horas, desde que os 

professores tenham flexibilidade para isso. Na próxima reunião de plenária os 

docentes serão orientados sobre essa flexibilização. Por motivo de registro, os 

alunos serão convidados para as reuniões do NDE para que as discussões sejam 

feitas nesse âmbito.  
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8. Planos de disciplina: foi enviado e-mail aos coordenadores de disciplinas 

solicitando os planos de ensino das disciplinas.  

9. Internacionalização: a Profa. Graciela de Souza Oliver trabalhará com as ementas 

da Licenciatura em Ciências Biológicas, conversando com o Prof. Gustavo Muniz 

Dias, do Bacharelado em Ciências Biológicas. 

10. Escolha do presidente do NDE: o Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior foi 

eleito presidente na última reunião de NDE.  

 

Ordem do dia  

 

1. Aprovação de atas anteriores - nº 09, de 25/08/2016, e nº 10, de 18/10/2016: atas 

aprovadas com alterações e uma abstenção da Profa. Natália Pirani Ghilardi-Lopes.  

 

 

Expediente 

   

1. Número máximo de alunos por disciplina: Ficou definido o número máximo de 26 

alunos para todas as disciplinas, com concessão de até 30 alunos se houver demanda, 

com ressalva de consulta às Profas. Mirian Pacheco Silva Albrecht e Meiri Aparecida 

Gurgel de Campos Miranda se consideram o número adequado para a disciplina 

“Educação, Saúde e Sexualidade”. As justificativas a serem apresentadas à direção 

foram discutidas, com continuação na próxima reunião.  

2. Resolução de Credenciamento e Recredenciamento: o assunto não foi tratado, será 

mantido na pauta da próxima reunião.  

3. Ações para 2017: o assunto não foi tratado, será mantido na pauta da próxima 

reunião. 
 
 

 
 
 

Raquel de Freitas Silva Cardim 

Assistente em Administração 
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