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Sinopse da reunião ordinária nº 02/2018/CCNH/Plenária do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 2ª reunião ordinária de 2018 da Plenária
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
realizada no dia 18 de julho, às 14h, na sala A-104-0,
bloco A, campus Santo André da Universidade Federal
do ABC.
Informes da Coordenação:
1. Adequação nos módulos de Estágio: Em síntese, a coordenadora
Fernanda Franzolin explicou como ficaram as recomendações do estágio
supervisionado do curso após proposta apresentada pelo NDE e aprovada
pela coordenação. Destacou a participação dos alunos na elaboração dessa
proposta. Finalizou mencionando dois temas que deverão ser discutidos
futuramente, como a possibilidade de que os módulos de estágios ocorram
semestralmente e a viabilização de convênios com escolas do ensino básico,
com o objetivo de facilitar o acesso destas aos alunos da UFABC.
2. UFABC para todos: ocorrerá no dia 27/09/2018. As professoras Luciana
Palharini e Renata Orofino são as duas docentes representantes da área de
ensino que coordenarão as atividades. Serão concedidos certificados de
participação. Terão estandes e palestras. Serão convidados alunos de
graduação e também de pós-graduação. Realização da 1ª reunião da
comissão organizadora no dia 19/07/2018.
3. Novos docentes: Fernanda deu boas-vindas aos docentes Luciana, Luiz
Gustavo e Renata.
Ordem do dia:
1. Alocação didática da área de Ensino de Biologia: a alocação foi apresentada com base na
consulta realizada junto aos membros. Alocação aprovada por unanimidade. Fernanda
solicitou ser comunicada quando do cancelamento de disciplinas de extensão ou de pósgraduação. Enfatizou a necessidade do curso criar disciplinas de opção limitada.
Ressaltou, ainda que agora os docentes deverão realizar atendimento aos alunos para
completar a sua atribuição de créditos por atividades didáticas na UFABC .
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