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Sinopse da reunião nº 01/2022/CCNH/Licenciatura em Ciências Biológicas/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião do NDE do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, em conjunto com a reunião da coordenação da 

Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada remotamente no 

dia 14 de março, às 14h30, na sala virtual da conferenciaweb-

RNP. 

 

Informes:  

1. Sala de docentes. Professor Bruno Cerqueira informou sobre a situação de uma professora 

não querer realizar o sorteio da vaga disponível em sua sala, mesmo com a lotação de espaços de 

trabalho compartilhados com professores visitantes, que se agravará com a futura contratação de 

novos docentes. 

2. Processo seletivo simplificado para a contratação de professor visitante. A coordenadora e 

presidente do NDE Adriana Pugliese informou que enviou um e-mail às comissões do concurso 

devido ao prazo apertado para contratação visando a atuação dos novos docentes no próximo 

quadrimestre, pois se não ocorrer a tempo, a alocação terá que ser remanejada. 

 

Expediente:  

1. PPC transitório e curricularização da extensão. A coordenadora e presidente do NDE 

Adriana Pugliese informou os trâmites para aprovação do projeto pedagógico transitório e o 

prazo de até 20 de maio de 2022. A sugestão foi enviar o projeto sem a curricularização para a 

PROGRAD. Promovido a ordem do dia. 

  

Ordem do dia:  

1. Aprovação do PPC transitório e início dos trâmites sugeridos pela PROGRAD. Será 

incluída uma ressalva com relação ao receio em seguir apenas uma das resoluções e que inclua 

os documentos citados pelo professor Arnaldo (parecer da procuradoria). Aprovado por 

unanimidade 

 

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

da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

Rennê Rodrigues Rocha 

 Assistente em administração 
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ANEXO 

 

  Lista dos presentes na 1ª reunião do NDE do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, em conjunto com a reunião da coordenação da Licenciatura em Ciências 

Biológicas, realizada remotamente no dia 14 de março de 2022 às 14h30 na sala virtual da 

conferenciaweb-RNP. 

 

NOME CATEGORIA 

Adriana Pugliese Netto Lamas (presidente) Docente 

Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior Docente 

  

João Rodrigo Santos da Silva  Docente 

Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda Docente 

Patricia da Silva Sessa Docente 

Rennê Rodrigues Rocha Apoio administrativo 

 

 

 

[U1] Comentário: A profa. Fernanda 
Franzolin estava afastada para missão no 

exterior. Quem esteve presente foi a 
professora Fernanda Dias que é membro da 

coordenação 


