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

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião da Coordenação do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas, realizada remotamente no dia 15 de junho de 2022, 

às 14h00, na sala virtual do Conferência Web - RPN. 

 

PAUTA 

Informes  

1. Avaliações dos docentes pelos discentes. Professor César informou que recebeu da 

PROGRAD a planilha referente ao ano de 2021 e ao primeiro quadrimestre de 2022. 

2. Conceitos dos discentes nas disciplinas ofertadas em 2021. Professor César informou que 

recebeu uma planilha, apenas em caráter informativo, não foi solicitada nenhuma análise. 

3. Solicitações de aproveitamento de concursos. Professor César informou que tem recebido 

solicitações e as devolutivas estão sendo o indeferimento por falta de vagas. 

4. Solicitação de validação de diploma. Professor César informou que há uma solicitação 

aguardando o parecer dos membros da comissão da validação de diploma. 

 

Expediente 

1. Discussões na CG sobre as revisões de PPCs. Houve discussão sobre as revisões de 

resoluções aprovadas pela CG (Resolução ConsEPE 230 e Resolução CG 21). Professor Cesar 

mostrou como estão sendo feitas as discussões do BC&T para inclusão da extensão no 

currículo. As propostas do BC&T para as ações extensionistas são: promover uma semana 

acadêmica de ciência e tecnologia; curso virtual de conceitos em extensão universitária; 

sugestão de disciplinas de opção limitada extensionistas do BC&T. Até o momento, as 

propostas do Bacharelado em Ciências Biológicas para as ações extensionistas são: tentar 

distribuir as horas de extensão em disciplinas novas; aumentar as disciplinas de opção limitada. 
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2. Respostas dos questionários sobre revisão de disciplinas e criação de disciplinas novas. Em 

relação ao formulário “Alteração de disciplinas” houve a sugestão de alteração de 19 

disciplinas; em relação ao formulário “Proposta de criação de disciplinas” houve sugestão para 

a criação das disciplinas “Biogeografia” e “Práticas de laboratório para experimentação 

biológica”. 

3. Proposta de alocação do terceiro quadrimestre de 2022. Professor César apresentou a 

proposta de alocação didática. 

 

 

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

da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

 

Raquel de Freitas Silva Cardim 

Assistente em administração
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ANEXO 

 

  Lista dos presentes na 2ª reunião da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas realizada remotamente no dia 15  de junho de 2022 às 14h00 na sala 

virtual do Google Meet. 

 

NOME CATEGORIA 

Ana Paula Moraes Docente 

César Augusto João Ribeiro Docente (coordenador) 

Cibele Biondo Docente 

Fernanda Dias da Silva Docente 

Nathalia de Setta Costa Docente (vice-coordenadora) 

Priscila Barreto de Jesus Docente 

Tiago Fernandes Carrijo Docente 

Vanessa Kruth Verdade Docente 

Wagner Rodrigo de Souza Docente 

 

 

 

 


