
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

 

 
 

Sinopse da reunião ordinária nº 10/2016/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
 

 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 10ª reunião ordinária de 2016 da 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, realizada no dia 18 de outubro, às 14h00, 

na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC. 

 

Informes da coordenadora: 

 

1. Solicitação de alteração de ordem de itens da pauta, passando o 2º item do Expediente para 

o 3º item da Ordem do Dia. Solicitação aprovada. 

 

2. Informou que o destino das vagas para o Centro foi definido na última reunião do 

ConsCCNH, conforme acordo de 2014, em que a Biologia teria direito a 2 vagas, restando apenas 

uma vaga, na área de Biologia Vegetal, a ser preenchida.  

 

3. Parabenizou a professora Adriana Pugliese Netto Lamas por sua atuação na organização do 

evento UFABC Para Todos. 

 

4. A 2ª Semana das Licenciaturas ocorrerá de 22 a 25/11/2016 nos dois campus, paralelamente 

ao 5º Simpósio do PIBID. 

 

5. Encontro Regional de Ensino de Biologia ocorrerá no mês de outubro de 2017, contendo 

relatos de experiência e relatos de pesquisa. 

 

6. A revista SBEnBio receberá trabalhos para divulgação. 

 

7. A coordenadora Fernanda Franzolin estará em férias de 20/10 a 11/11/2016. A vice-

coordenadora assumirá a coordenação neste período. 

 

 

Ordem do Dia: 

 

1. Encaminhamentos para revisão do PPC – Foi decidido manter a distribuição de Práticas 

como componente curricular entre as disciplinas de conteúdo específico biológico e as disciplinas 

de conteúdo pedagógico.  
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2. Solicitação de redistribuição dos docentes Cristina Ribas Furstenau, Isarita Martins 

Sakakibara, e Ricardo Jannini Sawaya – Solicitações indeferidas. 

 

3. Definição de disciplinas de opção limitada do BC&T – Foi decidido indicar as disciplinas 

comuns entre os cursos do Bacharelado e da Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

4. Atas a serem aprovadas – Foram aprovadas por unanimidade as atas de 14/04/2016, 

12/05/2016 e 23/06/2016. Foram aprovadas por unanimidade, com alterações, as atas de 

07/07/2016, 28/07/2016 e 04/08/2016. 

 

 

Expediente: 

 

1. Minuta de resolução de credenciamento e descredenciamento do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas – Item a ser discutido na próxima reunião da coordenação do curso. 

 

 

Amelia Paolillo Rossi 

Assistente em Administração 
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