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Sinopse da reunião ordinária nº 05/2017/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 5ª reunião ordinária de 2017 da Coordenação do Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada no dia 27 

de julho, às 14h, na sala 311-2, bloco A, campus Santo André 

da Universidade Federal do ABC. 
 
 

Informes da Coordenação: 
 

1. ENADE - A PROGRAD desenvolveu site com vídeo de instruções sobre o ENADE. Participarão os 

alunos com CP maior ou igual a 8 e conclusão até junho/2018. 

2. Semana das Licenciaturas e Simpósio do Pibid – Ocorrerá no período de 09 a 11/10/2017, durante 

todo o dia. Professora Fernanda Franzolin não participará em razão de outro evento.  

3. UFABC para Todos – Ocorrerá nos dias 27 e 28/09/2017. O professor Otto Müler Patrão de Oliveira 

reservou estande duplo para o Bacharelado e a Licenciatura trabalharem juntos. Os alunos serão convidados 

a auxiliar no evento. 

4. GT de Estágios – A penúltima versão da proposta da nova Resolução dos Estágios foi enviada aos 

alunos para opinarem, porém não houve retorno. Foram feitas atualizações e a proposta foi enviada à CG. 

5. Vagas de concurso – Os Editais da Licenciatura foram aprovados pelo Conselho; os Editais da área 

técnico-científica não foram enviados para análise da coordenação do curso em razão do curto espaço de 

tempo para isso.  

6. GT Alocação Didática – Está sendo elaborada Portaria com os critérios para alocação geral. A 

PROGRAD está fazendo atualizações de forma geral. O curso pode elaborar um regimento próprio que 

dentre outros assunto trate do tema.  

 

Professora Fernanda Franzolin solicitou incluir o item Regimento da Licenciatura em Ciências Biológicas na 

pauta, como Expediente. Solicitação aceita. 

 

Ordem do Dia: 

 

1. Aprovação das atas da 3ª  reunião ordinária (06/04) e 1ª extraordinária (27/04) – Ata da 3ª reunião 

ordinária aprovada por unanimidade. A ata da 1ª reunião extraordinária aprovada com abstenção da 

professora Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda. 

 

Expediente: 

   

1. Regimento da Licenciatura em Ciências Biológicas – Item será analisado na próxima reunião 

2. Resolução de credenciamento e descredenciamento – Proposta apresentada pela professora Fernanda, 

que solicitou sugestões sobre o conteúdo. Alterações aprovadas.   

3. Entradas múltiplas pelos cursos – Item será analisado na próxima reunião. 

4. Carga horária de extensão – Item será analisado na próxima reunião 

5. Regimento da Licenciatura em Ciências Biológicas – Item será analisado na próxima reunião 
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