
 

 

 

 

 

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 · Bloco A · Torre 3 · 6º andar · Fone: (11) 4996.7960/4996.7967 

secretariaccnh@ufabc.edu.br/administracao.ccnh@ufabc.edu.br 

Sinopse da reunião nº 08/2019/CCNH/Licenciatura em Ciências Biológicas/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 8ª 

reunião de 2019 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada no dia 11 de 

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

André da Universidade Federal do ABC. 

 

Informes 

Foi informado que quem conduziria a reunião do NDE do curso seria o professor João 

Rodrigo. O professor João Rodrigo informou que na última reunião da CG ficou acordado que os 

novos coordenadores de disciplinas serão submetidos a uma razão de proporcionalidade de 

créditos, assim tais docentes não ficarão somente a cargo da coordenação como também 

ministrarão as aulas de disciplinas da graduação. Além disso, o professor que assumir essa 

função deverá emitir um relatório das atividades realizadas. 

 

Expediente 

1. Alterações no texto do PPC. Foram mostradas as alterações na ortografia e os ajustes 

de formatação e edição realizados no texto do PPC que está sendo elaborado. Tais modificações 

foram elevadas a ordem do dia e aprovadas por unanimidade.  

2. Aguardo da elaboração da Resolução oficial do MEC. Discutiu-se o relatório do 

MEC com novas propostas que pode provocar ligeiras mudanças no texto do PPC. Tal relatório, 

por não ser uma resolução oficial ainda, gerou a dúvida se deveria ou não aguardar a elaboração 

da resolução oficial. Item elevado à ordem do dia. Com uma abstenção e o restante dos membros 

como concordantes decidiu-se esperar a nova resolução oficial do MEC ser publicada para dar 

continuidade no PPC do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 
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