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Ata da reunião ordinária
Biológicas/Coordenação
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–

CCNH/Licenciatura
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Ciências

Ata da 8ª Reunião Ordinária da coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
realizada às dez horas do dia quatro de agosto de dois mil e dezesseis, na sala S303-3, bloco A,
localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC. A reunião foi presidida por
Fernanda Franzolin, coordenadora do curso, e contou com a presença dos docentes Mirian
Pacheco Silva Albrecht, Marcelo Augusto Christoffolete, Meiri Campos Miranda, Patrícia da
Silva Sessa e Natália Pirani Ghilardi-Lopes. Expediente: Demais solicitações de alteração no
PPC – Foi solicitado que constasse versão em inglês das ementas das disciplinas no PPC. Assim,
os coordenadores de cada disciplina serão consultados para realizarem tal solicitação. Ordem do
dia: Coordenações de disciplinas – A coordenação apresentou a divisão de disciplinas entre os
docentes, a qual foi votada e aprovada por unanimidade. Concursos para área de Ensino – A
direção do centro se propôs a realizar uma reunião para esclarecer sobre a possibilidade de
duplicação de vaga devido ao curso estar com menos vagas em relação às outras áreas do centro.
Os docentes levantaram pontos sobre os acordos quanto à contribuição do curso ao Bacharelado
em Ciência e Tecnologia e a divisão de vagas entre os cursos do centro. O agendamento da
reunião da plenária com a direção foi aprovada por unanimidade. Alocação Didática – Foram
discutidas as disciplinas a serem ofertadas nos quadrimestres de 2017 e os docentes que as irão
lecionar. O planejamento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a declarar, a
coordenadora Fernanda encerrou a reunião às doze horas, da qual eu, Anna Carla Fabris
Ernandes, estagiária, lavrei a presente ata.
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