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Sinopse da continuação da reunião ordinária nº 04/2019/CCNH/Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
 
 
 
 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes na pauta da continuação da 4ª reunião 

ordinária de 2019 do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, realizada no dia 29 de abri l , às 14h, na 

sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC. 
 

 

Ordem do dia: 

 

 1. Discussão sobre a Matriz possível: item aprovado na última reunião. Os membros 

do NDE considerarem que a melhor alternativa para o curso seria a criação de uma disciplina 

específica para a LCB na área de Morfofisiologia Humana, visto que os docentes da área da 

disciplina consideram que não é possível ter um conjunto de disciplinas sobre o tema 

compartilhadas entre Bacharelado e Licenciatura com no máximo 12 créditos. Todavia, ouviu a 

área técnico-científica, que é contrária a esta proposta, e aprovou a matriz apreciada para a referida 

reunião. Esta, acatando sugestões da referida área, insere dentre as disciplinas obrigatórias: 

NHT1058-15 Morfofisiologia Humana I; NHT1059-15 Morfofisiologia Humana II, NHT1060-15 

Morfofisiologia Humana III; NHT1067-15 Evolução e Diversidade de Plantas I, NHT1068-15 

Evolução e Diversidade de Plantas II, NHT1063-15 Zoologia de Invertebrados I, NHT1064-15 

Zoologia de Invertebrados II. Para comportar tais disciplinas sem aumentar a integralização do 

curso, seguiram-se também as sugestões da área e, portanto, excluem-se as disciplinas de 

Fundamentos, a disciplina NHT1067-15 Fisiologia Vegetal II e a disciplina NHT1054-15 

Histologia e Embriologia, sendo que estas duas últimas passam a ser Opção Limitada. Ficou 

condicionado que o tema volta para discussão no NDE, caso alguma mudança no trâmite do 

Projeto Pedagógico da Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas venha interferir de forma 

significativa na matriz proposta. A proposta será encaminhada à coordenação do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas.   

 2. Inclusão de novas disciplinas de Opção Limitada: foram aprovadas as seguintes 

disciplinas para serem oferecidas como disciplinas de opção limitada no próximo Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC): Práticas Escolares em Educação Especial e Inclusiva; Políticas, 

Educação e Surdez; Práticas em LIBRAS; Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna; 

História das Ideias Biológicas; História e Filosofia das Ciências e o Ensino de Ciências; e 

Educação Científica, Sociedade e Cultura. As propostas serão encaminhadas à coordenação do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.     
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 3. Proposta de alteração das disciplinas de Prática de Ensino: proposta elaborada 

pelos docentes Danusa Munford, João Rodrigo Santos da Silva e Renata de Paula Orofino Silva. A 

proposta será refinada e voltará para discussão na próxima reunião.  
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