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Sinopse da reunião ordinária nº 07/2017/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 7ª reunião ordinária de 2017 da Coordenação do Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada no dia 21 

de setembro, às 14h, na sala S-308-3, bloco A, campus Santo 

André da Universidade Federal do ABC. 
 
 
 
 
Reunião realizada com a participação dos membros da coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas, 
como convidados. 
 
Foram solicitadas e aceitas alterações na ordem dos assuntos da Ordem do Dia e inclusão de itens. 
 

 

Informes: 

 

1) Entradas múltiplas pelos cursos - professora Fernanda Franzolin informou que a entrada múltipla pelos 

cursos ainda está sendo discutida pelo GT responsável. 

2) Semana das Licenciaturas – a realizar-se nos dias 9, 10 e 11 de outubro. 

3) Semana da Biologia – está em fase de aceite de trabalhos, com ideia de realização de Simpósio com 

trabalhos na área de Ensino. 

4) UFABC para Todos – professora Patricia da Silva Sessa informou que alunos do Ensino Médio visitarão 

a aula de Práticas de Ensino de Biologia na sala 304-1, a programação ainda será divulgada. 

5) ENADE – Professor Otto Müller Patrão de Oliveira informou que houve número satisfatório de alunos 

participantes do ENADE. 

6) Alunos realizando apenas Licenciatura – professora Fernanda identificou que há alunos que estão 

matriculados apenas na Licenciatura, será necessária a oferta fora de quadrimestre das disciplinas 

específicas do curso para os alunos em conclusão.  

7) Indicação de representante para Comissão de Avaliação de Estágio Probatório – professora Fernanda 

informou a necessidade de indicação de representante para participar na comissão de avaliação de 

Estágio Probatório para o curso. Não houve interessados. 

 

 

Ordem do Dia: 

 

1) Avaliação de pedido de redistribuição da professora Renata Rosito Tonelli (UNIFESP) – Solicitação 

indeferida em razão de as vagas estarem reservadas para os concursos abertos.  

2) Horários 2018 /  Alocação Didática CCNH – Decidiu-se continuar trabalhando sobre a proposta de 

alocação mesmo que este trabalho não termine no prazo de entrega estabelecido pela PROGRAD. 
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Novamente, a Coordenação das Licenciaturas será consultada para verificar a possibilidade de alteração 

dos horários das disciplinas comuns. Após, a resposta será trabalhada na proposta com o Bacharelado em 

Ciências Biológicas para verificar alterações para as demais disciplinas.  

3) Desbloqueio de matrícula solicitado pela aluna Larissa de Araújo Kawabe – Aprovado por 

unanimidade. 

4) Solicitação da aluna Gabriela Gotlieb Ribas para consideração de estágio no SESC como Estágio Não 

Obrigatório do curso - Aprovada por unanimidade. 

5) Solicitação de planejamento de disciplinas – Além das disciplinas obrigatórias do curso, foi aprovado o 

planejamento da oferta das seguintes turmas: 2 turmas História e Filosofia das Ciências, 1 turma de 

Educação Saúde e Sexualidade, 1 turma de Educação Ambiental e 1 turma de Questões Atuais no Ensino 

de Ciências. 

 

 

Expediente: 

   

1) Regimento da Licenciatura em Ciências Biológicas – Item será discutido na próxima reunião. 

 

2) Carga horária de extensão – Item será discutido na próxima reunião. 

 

 

 

 

 

Amelia Paolillo Rossi 

Assistente em Administração 

 

Fernanda Franzolin 

Coordenadora do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas
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