
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

 

 

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 04/2021/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 remotamente no dia 13 de julho  de 2021, 

às 10h00, na sala virtual do Google Meet, cedido pela 

Universidade Federal do ABC. 

 

Informe: 

1 – A coordenação do Curso LIC.BIO (licenciatura em biologia) mencionou a nova 

resolução de estágio que está tramitando da comissão de graduação e que os cursos de 

licenciatura decidirão de acordo como serão convalidadas residências e PIBID’s. As 

convalidações serão efetivadas por portaria ou via PPC (Projeto Pedagógico). 

2 – Convite para próxima reunião sobre o movimento para revogação da resolução de 

dez/19 da CNE que ocorrerá próximo ao dia 27/7. 

Expediente 

1. Discussão sobre os grupos de disciplina LCNE 

Decidiu-se enfatizar para as próximas discussões do LCNE sobre pontos que gostariam de 

ajustar sendo: Inserir disciplinas dentro do grupo de práticas como componente curricular e/ou 

colocar OL (opção limitada); Sugerir que as atividades complementares possuam menos horas; 

Mencionar acerca da dificuldade de mensuração (subjetividade) para análises de solicitações 

integralização do que foi indicado como grupo 3 pela LCNE caso atividades complementares 

aumentem para 400 horas; Não considerar estágio como extensão e, descrever projetos como o 

PIBID com mais detalhes dentro das práticas como componentes curriculares.   

2. Relatório de avaliação docente e das disciplinas 

Retomarão o tema em agosto/21. 
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ANEXO 

 

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

Biológicas, realizada remotamente no dia 13 de julho de 2021 às 10h00 na sala virtual do 

Google Meet. 

 

NOME CATEGORIA 

Danusa Munford Docente 

João Rodrigo Santos da Silva (Presidente) Docente 

Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda Docente 

Fernanda Franzolin Docente 

José Maria Beato Neto Apoio administrativo 

 

 

 

 


