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Sinopse da reunião ordinária nº 02/2017/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
 
 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 2ª reunião ordinária de 2016 da Coordenação do Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada no dia 

09 março, às 14h, na sala R-602-3, bloco A, campus Santo 

André da Universidade Federal do ABC. 
 
 
 

Professora Fernanda iniciou a reunião solicitando inclusão de item de pauta na Ordem do 
Dia. Solicitação aceita. 

 
 

Informes da Coordenação: 
 
1. Selo de Qualidde CFBio – Professora Fernanda informou que o Bacharelado em Ciências 

Biológicas também não demonstrou interesse em participar do certame referente ao selo CFBio;  

 

2. GTs PROGRAD – A PROGRAD solicitou a formação de dois GTs, um deles para discutir a 

questão da mobilidade entre os cursos dos Bacharelados Interdisciplinares e os cursos de formação 

específica, atrelados a diferentes Bacharelados Interdisciplinares. A professora Fernanda dispôs-se a 

representar a Licenciatura em Biologia neste GT. O outro GT formado foi o GT de Estágios, para o qual 

a docente indicada para participar foi a professora Adriana Pugliese Netto Lamas. 

 
3. GTs do Conselho de Centro – Professora Mirian informou que participou de reunião do 

ConsCCNH, onde foram formados o GT para elaborar proposta de definição de áreas de concursos para 

vagas docentes do CCNH, formado por todos os coordenadores dos cursos do CCNH e pelo diretor do 

Centro, e o GT para elaborar proposta de política de alocação didática docente no âmbito do CCNH, 

formado por todos os coordenadores dos cursos do CCNH, por alguns coordenadores da pós-graduação 

e pelo diretor do CCNH.  

 

4. GT Estágios - A Profa. Mirian substituiu a profa. Adriana na primeira reunião. A proposta foi criar 

uma Resolução de Estágio. 

 

 

Ordem do dia  
 

1. Aprovação da Ata da Reunião de 16/02/2017 – Após pequena correção em texto na linha 28, a ata 

foi aprovada por unanimidade. 

 

2. Prorrogação do concurso de professor visitante  – Edital nº 202/2015 - Ciências Biológicas / 

Ensino de Biologia  - Prorrogação de validade aprovada por unanimidade. 
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Expediente 
   

1.   Minuta de resolução de credenciamento e descredenciamento docente – Professora 

Fernanda apresentou a minuta aos membros da coordenação e após debate sobre o assunto e 

modificações na proposta, foi acordado que o documento será encaminhado ao professor Marcelo 

Augusto Christoffolete para ser levado ao Conselho de Centro para análise. 

 
 
 

Amelia Paolillo Rossi 

Assistente em Administração 
 
 

Fernanda Franzolin 
Coordenadora do Bacharelado em  

Ciências Biológicas 
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