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Sinopse da reunião ordinária nº 02/2016/CCNH/Plenária do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 2ª reunião ordinária de 2016 da Plenária
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
realizada no dia 08 de julho, às 14h00, na sala S-203,
bloco Alfa I, campus São Bernardo do Campo da
Universidade Federal do ABC.

Informes da Coordenação:
1.
A Profa. Fernanda Franzolin informou que o curso vai pleitear uma das
vagas de redistribuição que serão distribuídas pela reitoria, e solicita que indiquem interessados.
2.
Informou sobre aprovação da Portaria 031/2016 em reunião da Comissão de
Graduação, e orientou os docentes a permitirem que os alunos assistam às aulas mesmo sem
estarem matriculados no período entre cancelamento de matrículas e realização de matrículas.
3.
Orientou os docentes, devido ao recebimento de reclamações informais de
alunos, que utilizem bem o tempo de aula; que apontem as dificuldades dos alunos com tempo
suficiente para que revejam seus erros antes da próxima avaliação; que evitem conflitos e que
procurem o diálogo.
4.
Apresentou o projeto pedagógico do curso, adequado às novas diretrizes
curriculares para a formação de professores, explicou as alterações realizadas, e que serão ainda
realizadas alterações na disciplina de Morfofisiologia Humana, as quais serão apreciadas na
próxima reunião de coordenação.
Ordem do dia:
1.
GT Docentes: o assunto foi discutido, mas por motivo de necessidade de
maior análise pelos membros, o item será mantido na pauta para próxima reunião.
2.
Aprovação das atas de reuniões realizadas em 24/07/2014 e 23/02/2016: o
item será tratado na próxima reunião.
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