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Sinopse da reunião nº 02/2022/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas/NDE

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião de 2022 do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, realizada no dia 

04 de agosto, às 09h00, na sala virtual da conferenciaweb-RNP 

e presencial na sala 219-Delta. 

Informes 

1. Professor César atualizou todos sobre as discussões que o BC&T tem feito sobre a 

revisão do PPC e a inclusão da carga de extensão, tendo compartilhado a apresentação 

elaborada pelo professor Luciano Soares da Cruz e pela professora Michelle Sato Frigo. 

Informou que esse é cenário que deve permanecer, caso o NDE do BC&T não faça 

alterações até a Plenária. 

Expediente 

1. Revisão do Projeto Pedagógico do curso:  

a. Disciplinas. Professora Vanessa partiu do PPI 

(https://www.ufabc.edu.br/images/imagens_a_ufabc/projeto-pedagogico  

institucional.pdf).  

No curso específico, as obrigatórias (incluindo as do BCT) não podem ultrapassar 

75% dos créditos totais do curso. Livres devem ser 5% pelo menos. Prosseguiu 

apresentando a situação atual do BCB e apresentou duas propostas: 

 Proposta 1 – Não seguir a diretriz, pois (a) impacto do BCT é enorme e ainda 

indefinido e (b) não podemos reduzir carga específica obrigatória e ferir 

diretrizes do órgão de classe. 

 Proposta 2 – Manter OBR, mas alterar proporções entre OL e L – 

demonstrando boa vontade; trabalhar créditos totais em revisão futura 

considerando (a) sugestões sobre aumento de carga em algumas disciplinas, 

(b) análise do desempenho dos alunos no ENADE e (c) demanda didática 

com retrono presencial. LI’s e novas disciplinas de extensão implementadas. 

Após breve discussão, professora Vanessa propôs que nesse momento as OL 

sejam mantidas como estão e as Livres subam para 5%, aproveitando-se o que 

vier do BCT de perda de créditos. As obrigatórias ficam para uma futura 

discussão de revisão do PPC 
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b. Diretrizes curriculares nacionais. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991 

Segundo a professora Vanessa, como todas as normativas foram aprovadas antes 

do projeto pedagógico de 2015, não há qualquer mudança a ser feita. Em relação 

às normativas do CFBIO, também não há mudanças pontuais a serem feitas.  

c. Resolução CONSEPE 253. 
https://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consepe/resolucoes/resoluc-a-

o-n-253-regulamenta-a-inclusao-de-carga-horaria-em-acoes-de-extensao-e-de-

cultura-exigida-na-graduacao-revoga-e-substitui-a-resolucao-n-222  

Regulamenta a inclusão de carga horária em ações de extensão e de cultura 

exigida na graduação. 

Professora Hana se comprometeu a realizar um levantamento de possíveis 

disciplinas a serem incluídas no catálogo de opção limitada. Discutiram-se quais 

deveriam permanecer e quais deveriam ser retiradas. 

d. Atualização de ementa e/ou bibliografia: EDVT e BIOA, embora do BCT, 

maior responsabilidade de oferta do BCB – propostas via Profa. Simone Freitas e 

Profa. Rena Orofino. 

e. Extensão. Professora Vanessa optou por aguardar a diretriz do BCT. 

f. Sugestões. Usar a mesma estratégia e criar disciplinas OL de caráter extensionista 

(4 créditos cada): 

 Ações extensionistas em Zoologia 

 Ações extensionistas em Microbiologia, Ambiente e Saúde 

 Ações extensionistas em Botânica 

 Ações extensionistas em Ecologia e Conservação 

 Ações extensionistas em Fisiologia e Saúde 

Professora Cibele sugeriu que se reduzisse para duas grandes áreas, por exemplo. 

Professor Cesar entende que deve ser mais fragmentado. 

Além disso: 

 Possibilitar que uma parte das horas do TCC sejam validadas como 

atividade de extensão 

 Possibilitar que uma parte das horas do estágio obrigatório sejam validadas 

como extensão 

 

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar a gravação do áudio da 

reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

Thais Takahashi Sugimati 

Assistente em Administração 
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Anexo 
 

Lista dos presentes na 2ª reunião do NDE do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

realizada no dia 04 de agosto de 2022 às 09h00 na sala virtual da conferenciaweb-RNP e na sala 

219-Delta: 

 

Membros Categoria 

Vanessa Kruth Verdade (Presidente) Docente 

Ana Paula de Moraes Docente 

César Augusto João Ribeiro Docente 

Cibele Biondo Docente 

Hana Paula Masuda Docente 

Natália Pirani Ghilardi-Lopes Ausência justificada 

Thais Takahashi Sugimati Apoio administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 


