
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

 

1 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Bloco A · Torre 3 · 6º andar · Fone: (11) 4996.7960/4996.7967 

secretariaccnh@ufabc.edu.br/administracao.ccnh@ufabc.edu.br 

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

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião ordinária de 2022 da coordenação do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada remotamente no 

dia 21 de fevereiro, às 14h00, na sala virtual da web conferência 

da RNP. 

Informes 

Coordenadora Adriana Pugliesei iniciou repassando aos participantes conteúdos relevantes de 

reuniões a saber: 

 - Após verificação de casos de covid de alunos em aulas presenciais, as turmas com estas 

situações ficarão suspensas por 2 semanas. Estão estudando a possibilidade de testagem 

preventiva para evitar possíveis suspensões. 

1- Alocação didática 2022-2  

- Expectativa de aulas 100% presenciais condicionantes à fase 4 de retomada. A alocação deverá 

estar finalizada e lançada em sistema até dia 3 de março.  

- Nova lista de “Docentes declarados grupo de risco” será disponibilizada até 22/02 pelo CCNH 

nas quais auxiliará na decisão das alocações. Os professores do grupo de risco ficarão na 

condição remota.  

- As gravações de áudio e vídeo ficarão disponíveis para acesso na comunidade da licenciatura 

no RNP. 

- Em reunião hoje 21/02 com coordenadores de laboratórios houve oa alinhamento com as 

definições da alocação 2022. Haverá nova reunião o setor da Prograd (CGCG) para definição 

final da disposição. 

- Necessidade de compra de material para 2023 poderá ser solicitada ao setor administrativo do 

ccnh até março/22 e posteriormente Novembro/22. 

 

Ordem do Dia 

Aprovação de “Comissão de Avaliação de Processo Seletivo Simplificado para Professor 

Visitante” 

 Coordenadora Adriana Pugliese apresentou proposta de indicações de nomes para 

2(duas) comissões.  

 Decidiram: Aprovaram por unanimidade os nomes abaixo mediante condicional da 

ausência de conflito de interesse, caso haja esta situação definiram nomes para substituição. 

Comissão de Avaliação de Processo Seletivo Simplificado para Professor Visitante: Ensino 

e histórica da biologia 

Presidente: Dra. Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda 
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Titular: Dr. Bruno Rafael Santos de Cerqueira 

Titular: Dra. Mirian Pacheco Silva Albrecht 

Suplente: Dr. Charles Morphy D. Santos 

Nomes condicionais para substituição após pesquisa: Breno Arsioli Moura; Lucio Campos 

Costa, e Marcia Alvim. 

Comissão de Avaliação de Processo Seletivo Simplificado para Professor Visitante: 

Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação para o Ensino de Ciências e 

Biologia 

Presidente: Dra. Danusa Manford 

Titular: Dra. Luciana Aparecida Palharini 

Titular: Dra. Patrícia da Silva Sessa 

Suplente: Dra. Graciella Watanabe 

Nomes condicionais para substituição após pesquisa: Renata Orofino; Marcelo Zanotello. 

 Prof.a Adriana pesquisará acerca dos conflitos e encaminhará confirmação via email. 

Caso haja necessidade de troca dos nomes, encaminhará ao CCNH o email de aprovação e 

entrará para próxima reunião de centro.  

 

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

secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

José Maria Beato Neto 

Assistente administrativo 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

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

Biológicas realizada remotamente no dia 21 de fevereiro de 2022 às 14h00 na sala virtual da web 

conferência-RNP: 

 

 

NOME CATEGORIA/MEMBRO 

Adriana Pugliese Netto Lamas Docente/coordenadora 

Bruno Rafael Santos de Cerqueira Docente/titular 

João Rodrigo Santos da Silva Docente/titular 

Fernanda Dias da Silva  Docente/titular 

José Maria Beato Neto Apoio administrativo 
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