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Sinopse da reunião ordinária nº 02/2019/CCNH/Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
 
 
 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes na pauta da 2ª reunião ordinária de 2019 do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada no dia 

01 de abri l , às 14h, na sala 312-3, bloco A, campus 

Santo André da Universidade Federal do ABC. 
 
 

 

Expediente: 

 

1. Socialização do andamento das discussões do GT da área de Morfofisiologia Humana. 

A coordenadora reforçou que a consulta se dava devido à preocupação dos membros do NDE em 

aumentar o tempo de integralização do curso para inserir disciplinas já existentes no Bacharelado 

em substituição à disciplina atual de Fundamentos de Morfofisiologia Humana. Comentou que os 

docentes receavam que o aumento do tempo de integralização poderia tornar o curso menos 

atrativo com relação às demais licenciaturas da UFABC, levando a um baixo interesse pelo curso. 

Em seguida, o GT da área de Morfofisiologia Humana se posicionou, sugerindo ou que o curso 

inserisse em sua grade todas as disciplinas de Morfofisiologia Humana, ou que escolhesse algumas 

disciplinas para deixar como Opção Limitada, como a disciplina de Histologia e Embriologia. O 

GT se posicionou contra as propostas dos cenários 3 e 4, de reformulação de possíveis disciplinas 

compartilhadas entre bacharelado e licenciatura, anteriormente apresentados, ou à criação de uma 

disciplina de até 12 créditos para a licenciatura, pois acreditam ser estas propostas com carga 

horária insuficiente para o curso.  

2. Discussão sobre a Matriz possível. Foi discutido e a decisão foi adiada para próxima 

reunião em conjunto com a Coordenação. 

3. Discussão sobre possibilidades para extensão. Item mantido para a próxima reunião em 

conjunto com a Coordenação. 

4. Proposta de alteração das disciplinas de Prática de Ensino. Item mantido para a próxima 

reunião em conjunto com a Coordenação. 
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