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Sinopse da reunião ordinária nº 02/2017/CCNH/Plenária do Curso de Bacharelado em
Ciências Biológicas
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 2ª reunião ordinária de 2017 da Plenária
do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas,
realizada no dia 13 de junho, às 14h00, na sala 312-3,
bloco A, campus Santo André da Universidade Federal
do ABC.
Informes da Coordenação:
1.
GT Estágio – Está em discussão no GT de Estágios a possibilidade de haver créditos para o
coordenador de estágios.
2.
Disciplinas EDVT e Base Experimental – Haverá reunião entre os coordenadores das
disciplinas para esclarecimento de dúvidas ocorridas e planejamento.

Ordem do dia:
1.
Aprovação de ata da reunião da plenária nº 01 de 03/05/2017 – Ata
aprovada com seis abstenções.
2.
Substituição do agente de internacionalização do curso – Em razão do
afastamento do agente de internacionalização da função, professor Otto solicitou aos docentes
presentes manifestarem interesse na função. Por não haver manifestação de interesse, o
coordenador enviará e-mail aos demais docentes solicitando interessados.
3.
Substituição do coordenador de estágios do curso – Em razão de
afastamento da função do atual coordenador de estágios, a partir do 1º quadrimestre de 2018,
professor Otto solicitou manifestação de interesse entre os presentes. Professor Carlos Alberto da
Silva demonstrou interesse, obtendo aprovação da plenária.
4.
Ordenação de áreas prioritárias para a contratação de docentes – A
ordenação das oito áreas ficou assim definida: Imunologia, Bioquímica, Sistemática Vegetal,
Zoologia de Invertebrados, Biotecnologia Vegetal, Microbiologia/Parasitologia aplicada à
Biotecnologia, Zoologia de Invertebrados, Ecologia Vegetal. Por solicitação da plenária, seguiu
discussão e votação sobre o posicionamento com relação ao número de vagas a ser solicitado para
o atendimento das demandas de concursos, a ser informado em reunião de 14/06 com a
coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas e a Direção do Centro, sendo decidido que o
Bacharelado em Ciências Biológicas solicitará oito vagas para a área Técnico-científica.
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