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Sinopse da reunião ordinária nº 01/2018/CCNH/Plenária do Curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª reunião ordinária de 2018 da Plenária 

do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, 

realizada no dia 18 de abril, às 14h, na sala A1-S203-

campus São Bernardo do Campo da Universidade 

Federal do ABC. 
 
 
 
Informes: 

  

1.    Planilha de controle do CCNH : a Profa. Vanessa informou aos presentes os 

trabalhos realizados na planilha de alocação do CCNH pela coordenação desde o início de sua 

gestão até o presente momento. 

 

Ordem do dia:  

1.   Afastamento para missão de estudos: a Profa. Vanessa informou aos 

presentes o histórico, razões e objetivo para a realização deste estudo. Ao final, a profa. apresentou 

a conclusão do estudo e abriu para debate. Em votação foi aprovado, por maioria, com 18 votos a 

favor, 5 votos contrários (favoráveis a manter a proposta anterior)  e 7 abstenções, o 

encaminhamento de um novo estudo, com um novo número de possíveis afastamentos simultâneos, 

para o Conselho e Direção do CCNH em substituição do anteriormente encaminhado. Em votação 

o número de docentes em afastamento que será apresentado no estudo ao Conselho do CCNH, por 

maioria de votos, com 15 votos favoráveis, 12 contrários (a favor de o número ser 5) e 3 

abstenções, foi aprovada a quantidade de 4 docentes.  

 

2.   Licenciaturas Interdisciplinares: a Profa. Fernanda apresentou aos presentes 

o histórico e os encaminhamentos necessários para este ponto. Os docentes debateram o tema, 

apontando suas preocupações, questões e esclarecimentos, ressaltando o impacto nos Bacharelados 

Interdisciplinares, a carga horária dos estágios e o Projeto Pedagógico da Licenciatura em Ciências 

Biológicas. Considerando o término do  horário da reunião, não houve encaminhamento da 

demanda. 
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