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Sinopse da reunião ordinária nº 04/2017/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 4ª reunião ordinária de 2017 da Coordenação do Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada no dia 08 

de junho, às 14h, na sala R-312-3, bloco A, campus Santo 

André da Universidade Federal do ABC. 
 
 
 

Professora Fernanda iniciou a reunião solicitando passar os itens 2 e 3 do Expediente para os 
Informes. Solicitação aceita. 

 
Informes da Coordenação: 

 
1. Novos procedimentos para as reuniões dos cursos -  Professora Fernanda informou que a partir deste 

mês os assuntos das reuniões serão registrados em sinopses e o áudio da gravação será disponibilizado 

virtualmente em veículo de comunicação ainda não definido, porém, a gravação poderá ser solicitada para 

ser salva em pendrive do solicitante para consulta. 

2. Disciplina de LIBRAS – Os docentes que ministrarão a disciplina de LIBRAS iniciarão as atividades na 

próxima semana, impossibilitando a oferta no 2º quadrimestre. A aluna Marcia Gonçalves Dias será atendida 

nesta disciplina por meio de estudo dirigido. 

3. Semana temática do Bacharelado e da Licenciatura em Ciências Biológicas – Os alunos estão 

organizando o evento e necessitarão de apoio da coordenação da Licenciatura. 

4. Alocação Didática do 3º quadrimestre – Será realizada nas próximas semanas, faltando apenas 

solucionar pendências das professoras Adriana Pugliese Netto Lamas e Patricia da Silva Sessa. 

5. Redistribuição – Até o momento o CCNH não recebeu novas orientações de procedimento. 

6. Reaproveitamento de vagas – Existe o interesse, mas será preciso discutir a questão. 

 

Ordem do Dia: 

 

1. Aprovação das atas da 3 reunião ordinária (06/04) e 1ª extraordinária (27/04) – item será discutido na 

próxima reunião. 

 

Expediente: 

   

1. Vagas Docentes – Assunto amplamente discutido, porém não concluído. Será discutido em reunião com 

a Direção do Centro no próximo dia 14/06. 

2. Alocação Didática – mencionado nos Informes.  

3. Redistribuição – Mencionado nos Informes. 

4. Carga horária de extensão – Será analisado na próxima reunião. 

5. Entradas múltiplas pelos cursos – Será analisado na próxima reunião. 

6. Resolução de credenciamento e descredenciamento – Será analisado na próxima reunião. 
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