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Sinopse da reunião nº 02/2021/CCNH/Licenciatura em Ciências Biológicas/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião ordinária de 2021 da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada remotamente no 

dia 22 de março, às 14h00, na sala virtual do Google Meet, 

cedido pela Universidade Federal do ABC. 

 

 

Informes 

1. Pedido de Grupo de Trabalho à PROGRAD: haverá uma reunião entre os coordenadores na 

sexta-feira, 26/03/2021, sobre a criação do Grupo de Trabalho para tratar da nova resolução das 

licenciaturas e da resolução de extensão. 

2. Última reunião do Conselho do CCNH: outros cursos apresentaram solicitação de professor 

visitante na última reunião do Conselho do CCNH. 

3. Minuta de resolução transitória de pessoal docente durante a pandemia: professora Luciana 

Aparecida Palharini informou que a minuta será pauta da reunião do CONSUNI do dia 

23/03/2021. 

 

Expediente 

1. Alocação didática do Q3 (possibilidades em aberto): se o curso receber professores visitantes, 

a alocação será redistribuída entre docentes. Posteriormente, o tema será abordado na plenária do 

curso. 

2. Professor visitante: o tema foi elevado à ordem do dia e houve alteração e aprovação do texto 

para solicitação de contratação de professores visitantes. 

3. Atividade dos grupos de estágio: professor Bruno Cerqueira está no GT e apontou que 

aconteceram alguns debates, mas os aspectos decisivos devem ser abordados nas próximas 

reuniões.  

4. GT de disciplinas comuns das Licenciaturas - sondagem com docentes: professor João 

Rodrigo e professora Renata Orofino enviarão formulários para docentes via e-mail para 

obtenção de dados para prosseguimento deste tema. 

5. Carta à PROGRAD para solicitar laboratório de ensino: tema será abordado na próxima 

reunião. 



 

2 

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 

6. Pedido de validação de horas de extensão para contagem de créditos: tema será abordado na 

próxima reunião. 

 

 

Marina Gomes Cornachin 

Estagiária 

 

 

ANEXO 

 

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

Ciências Biológicas, realizada remotamente no dia 22 de fevereiro de 2021 às 14h00 na sala 

virtual do Google Meet 

 

Nome Categoria Membro 

Adriana Pugliese Docente Vice-coordenadora 

Bruno Rafael Santos de Cerqueira Docente Titular 

Danusa Munford Docente Titular 

Fernanda Franzolin Docente Titular 

João Rodrigo Santos da Silva Docente Coordenador 

Luciana Aparecida Palharini Docente Suplente 

Renata de Paula Orofino Silva Docente Titular 

Marina Gomes Cornachin Estagiária - Apoio Administrativo  

 

 


