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Sinopse da reunião nº 03/2020/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas/Coordenação 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião de 2020 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas, realizada remotamente no dia 22 de 

outubro, às 10h00, na sala virtual do Google Meet cedida pela 

Universidade Federal do ABC. 

 

Informes 

1. Renovação do NDE do Bacharelado em Ciências Biológicas. A coordenadora Vanessa 

Verdade informou que realizou uma consulta junto aos membros da plenária do curso para 

identificar interessados em compor o NDE do Bacharelado em Ciências Biológicas. As docentes 

Ana Paula Arêas e Ana Paula de Moraes manifestaram interesse. A consulta continuará aberta   

por mais algum tempo para a manifestação de outros interessados. 

2. Matrícula no Quadrimestre Suplementar (QS). Vanessa comunicou que a coordenação 

do curso recebeu do Comitê Intersetorial de Articulação e Monitoramento do Plano Suplementar 

de Inclusão e Permanência (CIAM-PSIPE) a informação de que 20 alunos não haviam se 

matriculado nas disciplinas ofertadas pelo curso. O comitê questionou se o curso apresentaria 

alguma alternativa para esses alunos. Ao verificar com os alunos o contexto, ficou claro que a 

lista estava desatualizada, com pelo menos cinco alunos formados. Os demais eram alunos 

concluintes, aguardando oferta de disciplinas específicas com carga prática. A coordenação 

entendeu não existir alternativas efetivas e encaminhará essa decisão à comissão. 

3. Alocação didática para o ano de 2020.1. Vanessa informou que o sistema para 

registrar a alocação didática foi modificado e agora será gerido pela PROGRAD. Somente os 

coordenadores de curso terão acesso ao sistema, por isso os docentes não conseguirão consultar 

as disciplinas em que foram alocados. Vanessa explicou que a previsão da alocação didática 

encaminhada à plenária pode sofrer ajustes porque o BC&T ainda não havia informado as 

disciplinas que serão oferecidas por eles. 

4. Consolidação da alocação didática de 2020. Vanessa informou que foi publicada no 

site do CCNH, porém podem aparecer algumas inconsistências na alocação das disciplinas de 

pós-graduação que foram realmente ministradas em 2020 devido à dificuldade de se obter 

informações da PROPG. Explicou sobre a ferramenta de cálculo dos créditos por atividades 

didáticas dos docentes utilizada pela secretaria do CCNH e salientou que a coordenação do curso 

possui um controle próprio para a atribuição desses créditos e que também serve para corrigir 

eventuais erros. Informou ainda a respeito da alteração que houve na conversão em carga 

didática em carga administrativa.    
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Ordem do dia 

 

1. Avaliação de disciplinas 2020 referente a 2019. Aprovada por unanimidade após a 

alteração da coluna que versa sobre a conduta do docente para uma outra área mais adequada do 

relatório.   

2. Alocação didática Q1 de 2021. Aprovada por unanimidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 
Assistente em administração 
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Anexo 

 

 Lista dos presentes na 3ª reunião da Coordenação do Bacharelado em 

Ciências Biológicas, realizada remotamente no dia 22 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 

Cibele Biondo Docente Suplente 

Fernanda Dias da Silva Docente Titular 

Ives Haifig Docente Titular 

Nathalia de Setta Costa Docente Suplente 

Rodrigo Espirito Santo da Silva Apoio administrativo - 

Tiago Fernandes Carrijo Docente Suplente 

Vanessa Kruth Verdade Docente Coordenadora 

Wagner Rodrigo de Souza Docente Titular 

 


