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Sinopse da reunião nº 05/2018/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas/Coordenação
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes
da 5ª reunião de 2018 da Coordenação do curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas, realizada no dia 27 de
agosto, às 09h30, na sala S219, bloco Delta, campus São
Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC.

Informes da coordenadora
1. A Professora Andréa Onofre de Araújo pretende solicitar redistribuição com
permuta com um docente da UFSCAR.
2. A alocação 2019 está atrasada devido ao aguardo do BC&T, mas em breve as
disciplinas organizadas pela direção serão repassadas aos cursos. A alocação será feita via
Google drive, todos os docentes poderão visualizar e os coordenadores poderão alterar.
3. A avaliação do curso passou na Comissão de Graduação (CG), o relatório vai ser
disponibilizado no site da Prograd. Precisará indicar pessoas para grupo de trabalho
objetivando revisão do questionário de avaliação.
4. A Prograd confirmou que disciplinas de Opção Limitada (OL) podem ser
oferecidas em SBC, desde que também sejam oferecidas em Santo André.
5. A disciplina “Projeto dirigido” está sem coordenador e o diretor do CCNH pediu
indicação, a Profa. Luciana Paulino seria a indicada, porém não tem disponibilidade. A
coordenação sugerirá que outro curso ou centro assuma a responsabilidade.
Ordem do dia:
1. Pedido de redistribuição Profa. Adriana Degrossoli: Indeferido por falta de vagas.
Expediente:
1. Alteração da lista de disciplinas Opção Limitada BCB: foi proposta uma lista de
disciplinas de outros cursos da UFABC para se tornarem disciplinas de OL do curso; foi
proposta pelos alunos uma lista de disciplinas de OL a serem criadas. As propostas serão
estudadas e o assunto será decidido em outra reunião.
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