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Sinopse da reunião nº 04/2022/CCNH/Licenciatura em Ciências Biológicas/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 4ª 

reunião do NDE do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, realizada no dia 29 de agosto de 2022, às 14h00, na 

sala virtual da conferenciaweb-RNP e presencial na sala R601-3 

em Santo André. 

 

Ordem do dia: 

1. PPC e curricularização da extensão: pontos remanescentes 

Após última reunião do NDE houve revisão de carga horária dos cursos de extensão (lista 

apresentada) e constatou-se falta de 6 horas ou 0,5 créditos para este grupo. A recomendação da 

prograd é que se mantenha a carga horária das disciplinas, portanto, necessidade de adequação 

da matriz das disciplinas com carga horária extensionista. Prof.a Adriana apresentou as 

possibilidades de distribuição para readequação da carga horária. 

Concordaram: Manter todas limitadas com carga extensionista e após consulta com docentes 

responsáveis retirar da matriz as seguintes disciplinas: 

- Práticas discursivas da ciência e educação; 

- Escrita e leitura na educação em ciências. 

 

Planejamento de reuniões do curso: Expectativa de não haver reuniões NDE em 2022; 

Reunião da coordenação em 19/09 (pauta projeto de ppc e curricularização) e Plenária em 

Setembro (a definir). 

 

 

 

 

 

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

da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

José Maria Beato Neto 

 Assistente em administração 
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ANEXO 

 

  Lista dos presentes na 4ª reunião do NDE do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas realizada no dia 29 de agosto de 2022 às 14h00 na sala virtual da 

conferenciaweb-RNP e na sala R601-3 em Santo André. 

 

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 

Mirian Pacheco Silva Albrecht Docente 

Patricia da Silva Sessa Docente 

 

 

 

 


