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Sinopse da reunião ordinária nº 02/2019/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas

Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes na pauta da 2ª reunião ordinária da
Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, realizada conjuntamente com a 3ª reunião
ordinária de 2019 do Núcleo Docente Estruturante
(NDE) deste Curso no dia 1 1 de abri l , às 10h, na
sala 312-3, bloco A, campus Santo André da
Universidade Federal do ABC.
Informes:
1. A Presidente do NDE, Profa. Fernanda Franzolin, comentou sobre os laboratórios
concedidos pela PROGRAD para as licenciaturas – sala 002 no térreo e sala 506 da Torre 1, ambos
no Bloco A. Destacou que os laboratórios não são específicos, e são divididos com outros cursos.
Informou ter conversado com Camilo, coordenador dos laboratórios, visando atender às demandas
específicas do curso. Acrescentou que alguns docentes da Licenciatura já estão utilizando o espaço.
2. Informou que as disciplinas para opção limitada foram aprovadas pelo ConsCCNH e
estão na pauta da sessão extraordinária da CG. Inicialmente serão criadas na modalidade de
disciplinas livres, com previsão de alteração posteriormente para opção limitada.
3. Informou que a discussão acerca da proposta de portaria que contabiliza redução de
carga horária e coeficiente de progressão retornará à pauta do NDE.
4. Comentou, sobre a portaria sobre Estudo Dirigido proposta e encaminhada ao
ConsCCNH, que a direção do Centro recomendou a elaboração de uma portaria que englobe todo o
centro, à semelhança do procedimento adotado pelo CMCC. Sobre a proposta de portaria que
regulamentaria a disciplina MCTC002-15, informou que a questão configuraria alteração de PPC a
ser tratada de outra forma e, por isso, recomendou a concessão de equivalência aos alunos.
5. Transmitiu deliberação da última sessão do ConsCCNH, segundo a qual há a
possibilidade de contratação de até 7 professores visitantes por área para viabilizar afastamentos de
docentes efetivos.
6. Lembrou sobre o agendamento da próxima reunião da coordenação para 16/04/2019.
Expediente:
1. Ritmo de encaminhamento das alterações do PPC Fernanda apresentou atualizações e
informou o agendamento, para 16/04/2019, de uma reunião entre a pró-reitora de Graduação e a

coordenação das licenciaturas específicas. Foi proposto continuar a discussão sobre as optativas
livres: aprovado por unanimidade. Proposto elaborar portaria sobre possibilidades para extensão e
mencionar no PPC: aprovado por unanimidade. Proposto agendar reuniões separadas na semana
seguinte a esta reunião, primeiramente do NDE, e depois da coordenação: aprovado por
unanimidade.
2. Discussão sobre a Matriz possível. Tema não discutido.
3. Discussão sobre possibilidades para extensão. Tema não discutido.
4. Proposta de alteração das disciplinas de Prática de Ensino. Tema não discutido.
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