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Sinopse da reunião ordinária nº 03/2019/CCNH/Coordenação do Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes na pauta da 3ª reunião ordinária da 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, realizada no dia 10 de junho, às 14h00, na 

sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC. 

Informes: 

1. Encaminhamento portaria que normatiza a forma de contabilização da redução de carga 

horária e o coeficiente de progressão mínimo exigido para a matrícula no Estágio 

Supervisionado: devido às incertezas acerca das diretrizes do futuro Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) das Licenciaturas Interdisciplinares, decidiu-se aguardar para retomar o assunto.   

 

Expediente: 

1.Encaminhamento sobre Portaria que Regulamenta a aplicação da modalidade Estudo Dirigido 

às disciplinas obrigatórias do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do ABC - A coordenadora Fernanda Franzolin comunicará à direção do CCNH que o 

curso de LicBio já possui uma minuta de portaria que normatiza o tema. Porém, solicitará à 

direção que realize uma consulta com os outros cursos do CCNH para que a coordenação do 

curso possa analisar a compatibilidade de entendimento sobre o assunto.  

2. Encaminhamento sobre Portaria que Regulamenta a dispensa da disciplina MCT C002-15 

Introdução à Neurociência para alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - 

Aguardar-se-á a revisão do próximo PPC para prever tal dispensa. Fernanda solicitará à 

PROGRAD a inclusão desta disciplina na lista de convalidações. 

3. Portaria que Regulamenta critérios de matricula para disciplina de estágio. Alterações no 

PPC da Licenciatura em Ciências Biológicas, principalmente Nova Matriz, lista de OLs - 

Aguardar-se-ão os desdobramentos das Licenciaturas Interdisciplinares. Por enquanto serão 

inseridas orientações no site do curso.    

4. Alterações no PPC da Licenciatura em Ciências Biológicas, principalmente Nova Matriz, lista 

de OLs - A matriz sugerida foi aprovada por unanimidade e será encaminhada à plenária. Os 

professores Fernanda e João Rodrigo elaborarão uma lista de disciplinas de opção limitada e 

encaminharão aos membros da coordenação para consulta.     

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Assistente em administração 
 

 Fernanda Franzolin 

Presidente do NDE do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas 
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