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Ata nº 001/2017/CCNH – Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas.
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Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2017 do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada às 16h, do dia 06 de abril de 2017, na sala
R312-3 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º
andar, Bairro Santa Terezinha, Santo André. A reunião foi presidida pelo professor Arnaldo
Rodrigues dos Santos Junior e contou com a presença dos professores Fernanda Franzolin,
Mirian Pacheco Silva Albrecht e Natália Pirani Ghilardi-Lopes. Estiveram presentes como
convidados os docentes Adriana Pugliese Netto Lamas, João Rodrigo Santos da Silva e
Patricia da Silva Sessa, e também os discentes João Paulo Reis Soares, Otávio César
Marchetti, Diego de Almeida da Silva, Thiago Godoy de Oliveira e Marcia Gonçalves Dias.
Justificou ausência a professora Meiri Aparecida Gurgel de Campos. Professor Arnaldo
iniciou a reunião abrindo votação para o primeiro item da pauta 1. Aprovação de ata da 4ª
reunião de 2016 do NDE, que foi aprovada por unanimidade. Prosseguiu com a discussão do
item seguinte, passando a palavra para a professora Fernanda. 2. Estágios – Professora
Fernanda explicou que o plano de estágio é importante para uma formação mais homogênea
para nortear o aluno, podendo haver algumas flexibilizações, porém, sem excessos. Professora
Fernanda solicitou que os alunos presentes se manifestassem a respeito do que discutiram a
respeito, conforme tratado em reunião anterior. O aluno Thiago, representando a aluna Bianca
Cegolin, enumerou as sugestões destacadas como as mais importantes destacadas pelos
alunos: flexibilização do plano de estágio com carga horária mínima e máxima; conciliar
estágio e emprego; utilização de espaços não formais de ensino para convalidar com o
estágio; validação de estágio realizado em período de recesso da UFABC para contagem de
horas; oficialização de parceria da UFABC com escolas; reconhecimento de estágio do EJA;
equivalência total ou parcial das horas de estágios realizados e do PIBID; equivalência de
atividades de estágio com atividades de extensão; validar como atividade de estágio as
atividades realizadas com alunos externos na UFABC; e conciliar horas de trabalho como
Estágio. Professora Fernanda explicou que é preciso analisar as sugestões em razão de
normativas existentes relacionadas ao estágio, às quais devem ser conhecidas pelos alunos e
divulgadas aos colegas. Após longa discussão, foi acordado que será definida carga horária
mínima e máxima de horas, de regência e de tempo de permanência na escola. Os alunos
propuseram plano piloto de teste com a carga horária mínima e máxima, porém, foi acordado
que esta proposta será analisada em reunião extraordinária a ser realizada no mês de junho.
Nada mais havendo a ser tratado, professora Fernanda encerrou a reunião, da qual eu, Amelia
Paolillo Rossi, lavrei a presente ata.
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