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Sinopse da reunião ordinária nº 04/2016/CCNH/Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas 
 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 4ª reunião ordinária de 2016 do Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, realizada no dia 05  de dezembro, às 16h00, na 

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

Federal do ABC. 
 

 
 
No início da reunião, professora Fernanda Franzolin explicou que os informes serão transmitidos em um 
segundo momento, após os alunos estarem presentes para o acompanhamento do item 4 do Expediente. 
 
 
Expediente: 
 
1. Aprovação de atas – Atas das reuniões nº 02, de 12/05/2016, e nº 03, de 27/09/2016, aprovadas 

com abstenção da professora Natália Pirani Ghilardi-Lopes na ata nº 02. 

 

2. Atribuições do NDE – Professora Fernanda Franzolin fez a leitura das atribuições do NDE, 

conforme Resolução ConsEPE nº 179/2014, esclarecendo dúvidas surgidas e enfatizando a importância do 

cumprimento de cada uma das atribuições. 

 

3. Indicação do Presidente do NDE – Após reflexões e discussão sobre o assunto, o professor Arnaldo 

Rodrigues dos Santos Junior voluntariou-se para Presidente do NDE. Em votação, seu nome foi aprovado 

por unanimidade. 

 

 

Informes: 

 

1. O PPC passou por alterações para atender as novas Diretrizes para formação de professores (2015). 

Aproveitando, em relação à grade e à disciplina Morfiofisiologia Humana, houve a inserção de 2 créditos 

na parte prática. Ainda procurou-se deixar claro no documento orientações sobre disciplinas equivalentes 

entre os PPCs e disciplinas que podem ser dispensadas para a Licenciatura.  

 

Expediente – continuação: 

 

4. Estágio Supervisionado – Foco: Necessidades de diretrizes orientadoras e autonomia no estágio – 

Após longa discussão sobre o assunto, os alunos concordaram em manter orientações de atividades e horas 

esperadas para cada atividade. Todavia, foi acordado que os docentes serão orientados quanto à importância 

de haver flexibilidade na carga horária dos estágios. A proposta dos alunos será discutidas nas próximas 

reuniões entre os membros do NDE e levada à Coordenação das Licenciaturas; em março de 2017 o NDE da 

LicBio voltará a se reunir com um representante dos alunos para continuar a discutir o detalhamento das 

atividades e propostas. A aluna Bianca Cegolin foi indicada como representante dos discentes para tratar da 

questão dos estágios com a coordenação. 
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