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Sinopse da reunião nº 03/2021/CCNH/Licenciatura em Ciências Biológicas/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião ordinária de 2021 da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada remotamente no 

dia 26 de abril, às 14h00, na sala virtual do Google Meet, cedido 

pela Universidade Federal do ABC. 

 

 

Informes 

1. GT de disciplinas comuns das Licenciaturas - sondagem com docentes: o Grupo de Trabalho 

iniciará as atividades no início do próximo quadrimestre, portanto o tema será abordado na 

próxima reunião. 

 

2. Quadrimestre 2021.3: foi informado, pela PROGRAD, que o quadrimestre 2021.3 será 

remoto. 

 

3. Alocação: a quantidade de créditos obrigatórios para cada docente ainda está sendo discutida. 

 

4. Contratação de docentes: na última reunião da Comissão de Graduação foi apontada a 

possibilidade de contratação futura de docentes que lecionam aulas em inglês nos Bacharelados 

Interdisciplinares e Licenciaturas Interdisciplinares. 

 

 

Expediente 

1. Professor visitante: a Direção do CCNH sugeriu que a demanda por professor visitante se 

torne uma demanda por professor substituto tendo em vista a justificativa apresentada. O 

coordenador João Rodrigo redigirá as duas solicitações de professores visitantes para cumprir os 

quesitos que justificam a contratação em tal modalidade. As áreas de contratação serão História 

das Ideias Biológicas e Tecnologia da Informação e Comunicação. O item será retomado na 

próxima reunião com a redação já finalizada. 
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2. GT da PROGRAD com coordenadores: a Comissão de Graduação criou um grupo de conversa 

no qual surgiu a discussão sobre a apresentação da matriz para os ingressantes da Licenciatura 

em Ciências Naturais e Exatas. O item será discutido no NDE do curso e retomado na próxima 

reunião da Coordenação. 

 

3. Crédito de extensão: o item foi elevado à ordem do dia e a convalidação de horas de extensão 

em quatro créditos solicitada por docente foi aprovada com uma abstenção. O coordenador 

encaminhará a decisão à Direção do Centro. 

 

4. Disciplinas de estágio - solicitação discente: a posição da Coordenação é que as disciplinas 

devem ser flexibilizadas, mas ainda não há consenso acerca do modo de flexibilizar. A 

Coordenação aguardará a decisão da próxima reunião do CONSEPE. 

 

5. Atividade do GT de estágio: o item será abordado na próxima reunião. 

 

6. Carta para CCNH: o item será abordado na próxima reunião. 

 

Marina Gomes Cornachin 

Estagiária 

 

 

ANEXO 

 

  Lista dos presentes na 3ª reunião da coordenação do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, realizada remotamente no dia 26 de abril de 2021 às 14h00 na sala 

virtual do Google Meet 

 

Nome Categoria Membro 

Adriana Pugliese Docente Vice-coordenadora 

Bruno Rafael Santos de Cerqueira Docente Titular 

Fernanda Franzolin Docente Titular 

João Rodrigo Santos da Silva Docente Coordenador 

Meiri Aparecida Gurgel de Campos 

Miranda 
Docente Suplente 

Renata de Paula Orofino Silva Docente Titular 

Marina Gomes Cornachin Estagiária - Apoio Administrativo  

 

 


