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Sinopse da reunião ordinária nº 01/2019/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 1ª reunião ordinária de 2019 da Coordenação do Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada no dia 18 

de fevereiro, às 14h00, na sala 312-3, bloco A, campus Santo 

André da Universidade Federal do ABC. 

 
 

Informes: 

1. GT estágio COMFOR: A coordenadora do curso, profa. Fernanda Franzolin, 

explicou que aguardamos o GT discutir sobre como fomentar parcerias de estágios com as 

escolas. 

2. Laboratório específico para as Licenciaturas: profa. Fernanda informou que existe a 

possibilidade do laboratório de Oficina de Planejamento Territorial, localizado no térreo do 

bloco A, seja compartilhado com as Licenciaturas. Ainda, questionou a PROGRAD sobre a 

pia e os armários, necessários para a condução das aulas, e também sobre como ficará o 

nome deste laboratório. 

3. Nova diretriz sobre os 10% da carga didática de extensão para o novo PPC: profa. 

Fernanda informou que os cursos terão 03 anos para inserir essa quantia em seus novos 

PPCs, impreterivelmente. 

4. Trâmites para aprovações de disciplinas e para alterações no PPC: profa. Fernanda 

esclareceu que a última instância decisória para tais trâmites é a plenária do curso. Isso 

ficará mais claro nas próximas normativas da CG.       

Ordem do dia: 

1. Credenciamento Prof. Tiago Fernandes Carrijo: aprovado por unanimidade. 

2. Solicitação da profa. Graciela de Souza Oliver para ministrar a disciplina 

Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna, de opção livre: aprovado por 

unanimidade. 

3. Portaria que normatiza a forma de contabilização da redução de carga horária e o 

coeficiente de progressão mínimo exigido para a matrícula no Estágio Supervisionado: 

aprovada por unanimidade. 

Expediente: 

1.        Critérios para seleção de alunos em turmas de estágio: profa. Fernanda elaborará uma 

minuta para deliberarem na próxima reunião. 
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