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Sinopse da reunião nº 02/2020/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas/Coordenação 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião de 2020 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas, realizada remotamente no dia 23 de julho, 

às 10h00, na sala virtual do google meet cedida pela 

Universidade Federal do ABC. 

 

Informes 

      1. Redistribuição com permuta entre professora Andrea Onofre e professor Matheus: o 

processo foi concluído. 

 

           2. Reuniões com a Direção sobre QS: as diretrizes da alocação didática (alunos/docente, 

vagas por turma, disciplinas/docente, contagem de créditos no ano, planejamento 2020 e 

estágios) foram acordadas com a Direção. 

 

 

Ordem do dia 

         1. Alocação didática: informações já estão no site do CCNH e foram encaminhadas para a 

PROGRAD. Após divulgação da PROGRAD, a coordenadora conferirá. A alocação apresentada 

anteriormente foi aprovada por unanimidade. 

 

       2. Estágio obrigatório: em decorrência da nova portaria do MEC permitindo estágios, duas 

propostas foram apresentadas às e aos docentes: 

  2.1 não aceitar atividades remotas, alunos podem estagiar, mas as horas não serão 

contabilizadas (como está agora). 

  2.2 aceitar atividades remotas e contabilizar as horas (precisamos especificar em que 

casos). 

Por unanimidade a opção 2 foi escolhida: a matrícula no estágio obrigatório do curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas durante o período de atividades remotas seguirá os trâmites 

atualmente adotados pela secretaria do CCNH. Alunos com CP>0,63 podem se matricular e a 

coordenação assinará os contratos. No entanto, a contabilização das horas do estágio, caso 

envolva atividades realizadas remotamente, será analisada caso a caso pela coordenação do 

curso. 
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Marina Gomes Cornachin 

Estagiária 

 

 

Anexo 

 

Lista dos presentes na 2ª reunião da Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas 

realizada remotamente no dia 23 de julho de 2020 às 10h00 na sala virtual do google meet: 

 

Nome Categoria Membro 

Ana Paula de Moraes Docente Titular 

Carlos Alberto da Silva Docente Vice-coordenador 

Fernanda Dias da Silva Docente Titular 

Ives Haifig Docente Titular 

Marina Gomes Cornachin 
 

Estagiária/apoio 

administrativo 

  - 

Nathalia de Setta Costa Docente Suplente 

Tiago Fernandes Carrijo Docente Suplente 

Vanessa Kruth Verdade Docente Coordenadora 

Wagner Rodrigo de Souza Docente Titular 

 


