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Sinopse da reunião nº 2/2020/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião NDE 2020 do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas, realizada remotamente no dia 19 de novembro, às 

10h00, na sala virtual do Google Meet, cedido pela Universidade 

Federal do ABC. 

 

 

Informes 

1. Professora Vanessa K. Verdade, enquanto coordenadora do curso, participou de uma 

reunião com a PROEC sobre a curricularização da extensão: não há nenhuma orientação concreta 

da PROGRAD e da PROEC. Dessa maneira, o curso deverá tomar a frente no andamento deste 

processo. 

2. Professora Vanessa K. Verdade participou da reunião da CG (Comissão de 

Graduação): há incerteza sobre o acontecimento ou não do SISU, o que afeta a entrada dos 

estudantes em 2021 e o consequente planejamento de oferta de disciplinas. Apesar das incertezas, 

o prazo para a alocação didática do Q2 de 2021 está mantido. 

 

Ordem do Dia  

1. Composição do NDE: professoras Ana Paula de Mattos Arêas Dau, Ana Paula de Moraes 

e Cibele Biondo demonstraram interesse em compor o NDE e serão indicadas pela Coordenação 

do curso. O professor Matheus Fortes Santos também demonstrou interesse, mas como ingressou 

há pouco tempo na UFABC, o ideal é que componha a partir do ano que vem para que se ambiente 

aos processos da universidade. Professor Carlos Alberto Silva renunciou à presidência e enviará a 

solicitação de andamento do trâmite para a secretaria do CCNH. Os membros no NDE 

recomendaram a professora Vanessa K. Verdade como nova presidenta, sendo confirmada após 

manifestação favorável de todos após votação via e-mail. 

 2. Definição dos parâmetros para a revisão do PPC do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas: professor Carlos Alberto Silva apresentou alguns instrumentos que poderiam ser 

utilizados como parâmetro para revisão do PPC e propôs um fluxo para organização dos trabalhos 

envolvendo o NDE, a coordenação e plenária. Os membros aprovaram a utilização de tais 

instrumentos e na próxima reunião os trabalhos para revisão do PPC serão divididos entre os 

docentes. 
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Marina Gomes Cornachin  

Estagiária 
 

 

ANEXO 

 

  Lista dos presentes na 2ª reunião do NDE do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas realizada remotamente no dia 19 de novembro de 2020 às 10h00 na sala virtual 

do Google Meet 

 

NOME CATEGORIA 

Carlos Alberto da Silva (Presidente) Docente 

Hana Paula Masuda Docente 

Natália Pirani Ghilardi-Lopes Docente 

Vanessa Kruth Verdade Docente 

Marina Gomes Cornachin Apoio administrativo 

 

 


