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Sinopse da reunião nº 04/2020/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas/Coordenação 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 4ª 

reunião de 2020 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas, realizada remotamente no dia 11 de 

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

Universidade Federal do ABC. 

Informes: 

Coordenação compartilhou percepção de que discentes ingressantes devem iniciar apenas 

no próximo Q3/21, e provavelmente no modo de retorno misto (remoto / presencial). 

Ordem do Dia 

1. Como conduzir análises de solicitações de estudo dirigido recebidas durante a 

suspensão das atividades presenciais  

As consultas sobre a modalidade de oferta de disciplinas via estudo dirigido aumentaram 

após percepção dos alunos de que seria uma maneira plausível de substituir disciplinas 

presenciais para término da graduação. Analisou-se se 1) deveríamos adotar a modalidade nesse 

momento de exceção contrariando as diretrizes do NDE; se 2) diante da possibilidade de 

aplicação da modalidade estudo dirigido a uma disciplina, esta não poderia ser ofertada como 

uma turma normal em modo remoto?; ou se 3) recorreríamos excepcionalmente à autonomia da 

coordenação caso fosse possível estabelecer equivalência e experiência justificada com base em 

outros componentes curriculares que permitissem a colação de grau. 

Ficou decidido:  1 – O curso se manterá contrário à aplicação da modalidade estudo dirigido. 

                2 – A coordenação reconhece que o momento é de exceção e que alguns casos 

podem requerer análise detalhada. Serão recebidas solicitações somente se: 

 As disciplinas obrigatórias envolvidas não tiverem sido ofertadas em 2020 e não 

tiverem previsão de oferta em 2021. 

 O(a) discente tiver estágio obrigatório, horas complementares e TCC cumpridos. 

 O(a) discente tiver mais de 261 créditos (ou 3132hrs) em disciplinas cursadas no 

histórico 

  O(a) discente tiver experiência comprovada no histórico em área correlata à da 

disciplina faltante, verificada através do tema do TCC, estágio obrigatório e rol de 

disciplinas cursadas. 

Apresentou-se o caso da discente Juliana Bertoli que passou para pauta ordem do dia: 

decidiu-se que aluna apresenta requisitos conforme diretrizes aprovadas e membros concederam 

permissão para validação da aprovação pela coordenação após confirmação do fluxo junto à 

PROGRAD.  
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     José Maria Beato Neto 

                                                Assistente em administração 

Anexo 

 

 Lista dos presentes na 4ª reunião da Coordenação do Bacharelado em 

Ciências Biológicas, realizada remotamente no dia 11 de dezembro 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 

Nathalia de Setta Costa Docente Suplente 

José Maria Beato Neto Apoio administrativo - 

Tiago Fernandes Carrijo Docente Suplente 

Vanessa Kruth Verdade Docente Coordenadora 

Wagner Rodrigo de Souza Docente Titular 

 


