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Sinopse da reunião ordinária nº 03/2017/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 3ª reunião ordinária de 2017 da Coordenação do Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada no dia 

06 de abril, às 14h, na sala R-312-3, bloco A, campus 

Santo André da Universidade Federal do ABC. 
 
 
 

Professora Fernanda iniciou a reunião solicitando passar o item 4 do Expediente para item 3 
da Ordem do Dia. Solicitação aceita. 

 
 

Informes da Coordenação: 
 
1. ENADE – Professora Fernanda informou que o professor Otto faz parte da comissão do ENADE e 

enfatizou a importância da participação dos alunos nas provas. 

2. Processo seletivo – Processo seletivo da Bioquímica está parado em razão de não haver autorização 

do MEC para novos processos seletivos. 

 

Ordem do dia:  

 

1. Aprovação da Ata da Reunião de 09/03/2017 – Ata aprovada com abstenção do professor João 

Rodrigo. 

2. Matrículas concomitantes de estágio e disciplina – Acordado cancelamento de estágio do período 

noturno, com possibilidade de transferência da matrícula para o período diurno na condição de as alunas 

frequentarem as reuniões neste horário. 

3. Solicitação de redistribuição da professora Flávia Cristina Morone Pinto  - Solicitação indeferida 

por unanimidade. 

 

Expediente: 
   

1. Ingresso em curso de formação específica não vinculado atualmente ao Bacharelado 

Interdisciplinar cursado – Acordado haver possibilidade mediante flexibilização no BCT. 

2. Resolução de credenciamento e descredenciamento – Item será discutido na próxima reunião. 

3. Vagas pra redistribuição de docentes - C.I. nº 015/2017 / Reitoria – Acordado verificar 

interessados que atendam à C.I, 015/2017 da Reitoria, e às necessidades do curso. 

 

 
Amelia Paolillo Rossi 

Assistente em Administração 
 
 

Fernanda Franzolin 
Coordenadora da Licenciatura em  

Ciências Biológicas 

mailto:secretariaccnh@ufabc.edu.br
mailto:secretariaccnh@ufabc.edu.br

