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Sinopse da reunião ordinária nº 01/2019/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas 

/Coordenação 

 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª reunião ordinária de 2019 da 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas, realizada no dia 18 de março, às 10h00, na 

sala 219, bloco Delta, campus São Bernardo da 

Universidade Federal do ABC. 
 

 
Informes: 

1. Profª Vanessa informou que a Profa. Marcia Sperança (titular) e o Prof. Ricardo Sawaya 

(suplente) foram indicados como representantes do curso na comissão de pesquisa do 

CCNH – CALGP:. 

2. Informou que os horários do curso para o segundo quadrimestre de 2019 foram publicados 

no site do Centro e encaminhados à PROGRAD. 

3. Comentou sobre as reuniões realizadas com a Coordenação de Laboratórios Didáticos – 

CLD PROGRAD para tratar de dificuldades na implantação de aulas práticas – 

especificamente, da disciplina de Imunologia – entre outras questões. Comentou também 

sobre as resoluções recentemente aprovadas pela Comissão de Graduação – CG em 

substituição às resoluções 139 e 140 que facilitarão os trâmites associados à criação e 

alteração de disciplinas e do Projeto Pedagógico de Curso. 

4. Comentou sobre a existência de uma vaga ante a exoneração da docente Renata Costa, da 

área de Genética. O tema será incluído na pauta do expediente da próxima reunião. 

 

Ordem do dia: 

 

1. Produção de material para divulgação do curso – aprovado o desenvolvimento de material 

de divulgação semelhante ao desenvolvido para o evento “UFABC para Todos”. 

2. Trabalho de Conclusão de Curso em inglês – aprovado por unanimidade que o texto do 

TCC possa ser entregue em versão em inglês. 

3. GTs solicitação da Licenciatura em Ciências Biológicas – Profª Vanessa comentou sobre 

proposta da Licenciatura de criação de grupos de trabalho por área para discutir as 

disciplinas comuns entre o BCB e a LCB. Tal proposta foi motivada pela elaboração do 

PPC das Lis. Coordenadora participará da próxima reunião do NDE para a discussão do 

tema e apresentará a visão do BCB que é a de modificar o mínimo possível as disciplinas e 

o PPC, e extinguir as 3 disciplinas de Fundamentos ou transferir a responsabilidade de 

alocação destas para a Licenciatura em Ciências Biológicas. 
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Expediente: 

 

1. 10% extensão – Profª Vanessa comentou a portaria do MEC publicada em dezembro, que 

determina que 10% do tempo de integralização dos cursos de graduação deverá abranger 

atividades de extensão, e essa alteração deverá ser implementada nos cursos até 2021. Será 

necessário incluir a alteração no PPC de 2020. Tema mantido em pauta. 

2. Revisão do PPC BCB – a coordenadora comentou algumas implicações geradas pelas 

Licenciaturas Interdisciplinares e outras áreas que motivarão alterações no projeto 

pedagógico do curso. Foi proposto não fazer a revisão do PPC em 2019, mas somente em 

2020, quando estará disponível a matriz curricular das Licenciaturas Interdisciplinares; 

acatado. 

3. Contagem do número de créditos de disciplinas da Pós-Graduação para aproveitamento de 

créditos em optativas livres – Proposta a contagem de créditos de T e P, deixando de lado I 

para estes casos. Tema elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

 

 

 

Priscila Nakano Arakaki 

Secretária Executiva 
 Vanessa Kruth Verdade 

Coordenadora do Curso de  

Bacharelado em Ciências Biológicas 
 

mailto:secretariaccnh@ufabc.edu.br
mailto:secretariaccnh@ufabc.edu.br

