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Sinopse da reunião nº 01/2020/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião NDE 2020 do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas, realizada remotamente no dia 30 de setembro, às 

14h00, na sala virtual do Google Meet, cedido pela 

Universidade Federal do ABC. 

 

Informes 

1. Professora Vanessa, coordenadora do curso informou que é preciso aguardar as 

diretrizes da UFABC para formular o PPC. A reformulação do PPC do BCT 

também está parada e impacta no PPC do Bacharelado em Ciências Biológicas. As 

instâncias do curso estão com muitas demandas e não é possível interromper o 

planejamento emergencial de 2020 e 2021 para discussão do PPC. 

 

2. Professor Carlos, presidente do NDE informou que a falta de periodicidade das 

reuniões do NDE se deve aos prazos apertados para diversas demandas em 

decorrência das atividades remotas. 

Pauta 

1. Indicação de novo Presidente para a Comissão: Carlos deixará de compor o NDE 

após docentes manifestarem interesse em ocupar vaga. Professor Carlos e professora Vanessa 

providenciarão o envio das informações para as e os docentes. 

2. Elaboração do relatório de avaliação de disciplinas do BCB 2019 (proposta do 

BCB) - apreciação do NDE: NDE sugeriu que a coordenação do curso consulte o grupo de 

docentes que lecionam uma determinada disciplina apontada no quadro resumo. Foram 

realizadas alterações no relatório e aprovadas. A versão final com as atualizações feitas será 

enviada para os membros do NDE após as correções realizadas pela professora Vanessa.  

3. Novo instrumento de avaliação do INEP: foram apresentados novos itens e 

apontamentos de elementos que devem ser levados em conta na reformulação do PPC. NDE 

montará um grupo de estudo do ENADE para passar as informações para a coordenação analisar 

e subsidiar as discussões do PPC. 

Marina Gomes 

Cornachin 

Estagiária 
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ANEXO 

 

  Lista dos presentes na 1ª reunião do NDE do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas realizada remotamente no dia 30 de setembro de 2020 às 14h00 na sala virtual 

do Google Meet 

 

NOME CATEGORIA 

Carlos Alberto da Silva (Presidente) Docente 

Hana Paula Masuda Docente 

Natália Pirani Ghilardi-Lopes Docente 

Vanessa Kruth Verdade Docente 

Marina Gomes Cornachin 
Estagiária/Apoio 

administrativo 

 

 


