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Núcleo Docente Estruturante
Bacharelado em Ciências Biológicas
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Aos vinte dias do mês de maio de 2013, na sala 304-3 do bloco A, do Campus Santo
André, da Universidade Federal do ABC, às 14:00 horas, reuniu-se em sessão
ordinária o Núcleo Docente Estruturante, tendo comparecido os seguintes membros:
André Eterovic, Carlos Alberto Silva, Hana Paula Masuda, Renata Maria Augusto da
Costa, além da vice-coordenadora do curso de bacharelado em ciências biológicas,
profª. Natália Pirani Ghilardi-Lopes, e da assistente administrativa Juliana Y. Akisawa
da Silva.
O prof. Carlos saudou a todos e iniciou a reunião. O prof. Carlos informou sobre a
necessidade de adequação na quantidade de membros do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Bacharelado em Ciências Biológicas. Observou que,
atualmente, o NDE conta com 12 componentes, porém, o número considerado ideal
seria entre 5 a 8 membros. Acrescentou a importância de reestruturar o NDE, visto
que o núcleo é um dos itens de análise no processo de reconhecimento do curso. O
prof. Carlos enfatizou o papel do NDE, o qual consiste em acompanhar aspectos que
envolvem a parte pedagógica do curso, ao contrário da coordenação que é
responsável por aspectos administrativos, como por exemplo, a alocação didática. Por
haver somente 4 membros presentes do atual NDE, o prof. Carlos, em concordância
com os demais, definiu o seguinte encaminhamento: Primeiramente, os membros do
atual NDE serão contatados, por e-mail, e serão questionados se desejam permanecer
neste grupo. Caso faltem componentes, os membros suplentes da coordenação de
curso serão consultados para verificar se desejam integrar o NDE. Os professores
André e Hana informaram que, se após a consulta houver excedente de membros no
NDE, eles solicitarão a saída no grupo. Por fim, o prof. Carlos informou que após este
processo, informará os membros da plenária de curso na próxima reunião.
Como nenhum dos participantes desejou fazer uso da palavra, o presidente da sessão
agradeceu a presença de todos e a encerrou às 14 horas e 40 minutos. Do que para
constar, eu, Juliana Y. Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei a
presente ata.
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