
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 
Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

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

em Ciências Biológicas 

 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª reunião ordinária de 2019 da Plenária 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

realizada no dia 28 de fevereiro, às 14h, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da UFABC. 

 

Informes 

 

1. Estágios: orientação aos professores para que se atentem à qualificação dos 

supervisores dos alunos na escola e a importância dos professores estarem disponíveis 

semanalmente para as reuniões de orientação. 

2. LI e alterações no PPC: atualização sobre as discussões em andamento, sobre a 

importância da formação de GTs por áreas para que todos sejam ouvidos, e a necessidade de 

atualização do PPC do curso. 

3. Laboratório Didático: disponibilização de sala no térreo para demandas das 

disciplinas, coordenação vai programar visita de apresentação aos docentes. 

4. UFABC para todos 2018: agradecimentos aos docentes participantes.  

 

 

Ordem do Dia 

 

1. Aprovação de novas disciplinas de opção limitada ou livres: Após breve explicação, 

as disciplinas: Livro didático no ensino de conhecimentos biológicos; História e Ambiente; 

Escrita e Leitura na Educação em Ciências; Práticas pedagógicas e formativas em museus de 

ciências; Práticas Discursivas da Ciência e Educação em Ciências; Educação em Saúde; 

Educação em Sexualidade, foram apresentadas e colocadas em votação. Aprovadas com duas 

abstenções. 

 

Expediente 

 

1. Implementação dos 10% (dez por cento) do total da carga horária do curso para 

extensão: Os cursos terão até 3 (três) anos para adaptação dos seus PPCs. Algumas opções para 

adaptação foram apresentadas e discutidas. A coordenação solicitou ajuda aos GTs para 

continuar pensando em alternativas dentro de cada área. 
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