
Assunto: Convocação para 2ª reunião da coordenação da LicBio - 22/03/2021
De: Rodrigo Espirito Santo da Silva <secretariaccnh@ufabc.edu.br>
Data: 12/03/2021 14:53
Para: "licenciatura.biologia" <licenciatura.biologia@ufabc.edu.br>
BCC: coordenacao.licbio@ufabc.edu.br

CONVOCAÇÃO

Prezados membros da Coordenação,

O coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, professor João Rodrigo Santos da
Silva, convoca os senhores para a 2ª Reunião Ordinária de 2021 da Coordenação, conforme segue:

Data: 22 de março (segunda-feira).

Horário: das 14h00 às 16h15.

Local: Sala virtual no google meet. Link da videochamada:

h ps://meet.google.com/rqc-pogz-bpm

Observação: solicitamos efetuar o login no google mmeet com a sua conta ins tucional da UFABC
para garan r o acesso à sala.

PAUTA

Informes

1. Pedido de gt à prograd

2. Úl ma reunião do ccnh

Expediente

1. Alocação didá ca do Q3 (possibilidades em aberto).

2. Professor visitante.

3. A vidade dos grupos de estágio.

4. Gt de disciplinas comuns das Licenciaturas - sondagem com docentes.
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5. Carta à PROGRAD para solicitar laboratório de ensino.

Observações:

1. No caso de impossibilidade do comparecimento, solicitamos apresentar a devida jus fica va, a
ser apresentada com antecedência à realização da reunião, ao e-mail
secretariaccnh@ufabc.edu.br e também para o e-mail licenciatura.biologia@ufabc.edu.br.

2. Os documentos per nentes serão disponibilizados na intranet do curso, em: h p://ufabc.net.br
/intranetlicbio

3. Os documentos disponíveis na intranet devem ser acessados com antecedência à reunião.
Quaisquer dificuldades no acesso contatem à Divisão Acadêmica do CCNH por meio do e-mail
secretariaccnh@ufabc.edu.br.

Atenciosamente,

Em apoio ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,

-- 
--- 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 
Assistente em Administração 
Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC 
Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar 
http://ccnh.ufabc.edu.br
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