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Sinopse da reunião nº 01/2020/CCNH/Licenciatura em Ciências Biológicas/Coordenação 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião de 2020 da Coordenação do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, realizada no dia 28 de fevereiro, às 14h00, 

na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da Universidade 

Federal do ABC. 

 

Informes 

1. Agradecimento: João Rodrigo agradeceu à professora Fernanda Franzolin pelo 

trabalho realizado na gestão anterior. 

 

2. Contratações: repasse do informe da SUGEPE acerca da contratação de docentes 

neste ano. 

 

3. PIBID e residência: duas docentes da Biologia entraram no edital. Repasse da 

situação do COMFOR (Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica). 

 

4. CG’s: discussões sobre a situação de construção do novo PPC do BCT, resolução 61 

do CONSEPE e “disciplinas de extensão” para uso em atividades complementares. 

 

5. Planejamento das coordenações para aprovação conjunta na CG: discussão dos 

trâmites. 

 

6. Curso Ciência 10: foi aprovado na universidade e professora Mirian é a 

coordenadora. O curso de especialização visa à formação de professores. Professora 

Mirian convida docentes a participarem. 

 

7. Renata Orofino: mencionou que está na composição de duas comissões. Informou 

que as inscrições para eleições para a CAFRU estão abertas. Está em andamento um 

trabalho de acolhimento dos terceirizados da UFABC e a PROAP está criando um GT 

formado por docentes, discentes e TA’s para melhorar as relações e uso dos espaços. 
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Expediente 

1. Mudanças no NDE: Nathalia pediu desligamento do NDE na última reunião desta 

instância e professora Graciela Oliver manifestou interesse em ocupar esta vaga. Ponto 

foi elevado à ordem do dia e os presentes votaram, de forma unânime, a favor da 

inserção da docente Graciela Oliver. 

 

2. Nova legislação do CNE: pauta foi elevada à ordem do dia e docentes presentes 

votaram, de forma unânime, pela não incorporação da resolução da nova legislação do 

CNE neste PPC que está sendo discutido. 

 

3. Planilha de ações do INEP e demandas extra-curso: apresentação da planilha e da 

carta para PROGRAD, CCNH e Reitoria dizendo os motivos do curso não atender a 

determinados requisitos. Os docentes devem analisar a carta e apontar pontos para 

aprimoramento. 

 

4. Atividades da coordenação: os docentes discutiram as atividades da coordenação e o 

assunto permanece no expediente. 

 

5. Mudança do calendário de reunião: coordenador João Rodrigo cancelou a reunião da 

plenária de 02 de abril e remarcou para 24 de abril. A continuação da plenária do dia 24 

foi marcada para 11 de maio. Coordenação e NDE ficaram marcadas para 3 de abril. 

Item foi elevado à ordem do dia e foi aprovado por unanimidade. 

 

 

 

 

 

Marina Gomes Cornachin 

Estagiária 

  

João Rodrigo Santos da Silva 

Coordenador do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 

 


