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Sinopse da sessão ordinária nº 03/2015/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 3ª reunião ordinária de 2015 da 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, realizada no dia 29 de abril, às 10h00, na 

sala R-601-3, bloco A, câmpus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes:  

 

1. Profa. Mirian comunicou sobre sua viagem a Bogotá/Colômbia, para 

realização de um encontro que promoveu a interação com participantes de 7 países, 

proporcionando o conhecimento sobre seus sistemas de formação e visando o fortalecimento do 

curso de formação de professores.  

2. Profa. Fernanda informou que em uma das reuniões da CALGP, da qual 

participou, o Prof. Fernando, Pró-reitor de Administração, informou que estão tentando 

conseguir uma sala no 3º andar para transformação em laboratório de ensino para o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas.  

3. Profa. Fernanda informou que na última reunião da CALGP, da qual 

participou, houve decisão sobre a proposta de espaço solicitada, a qual seria encaminhada para 

apreciação no ConsCCNH. 

4. Profa. Mirian informou o número de inscritos no concurso e que o próximo 

passo será montar a composição da banca, no momento possui apenas o membro interno, mas 

ainda precisa de um suplente interno, dos membros externos e suplentes externos. 

 

 

Ordem do Dia:  

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior: Ata aprovada, após correções, com 

uma abstenção da Profa. Graciela. 

2. PPC: Aprovado.  

3. Resolução ConsEPE nº 160: Item voltará para discussão na pauta da 

próxima reunião.  
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4. Resolução para normas de credenciamento e descredenciamento no curso: Item 

voltará para discussão na pauta da próxima reunião. 

5. Calendário de reuniões próximo quadrimestre: definido para as datas 27/05; 

24/06 e 29/07 às 14h. 

 

 

 

Raquel de Freitas Silva Cardim 

Assistente em Administração 

 


