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Sinopse da reunião nº 04/2021/CCNH/Licenciatura em Ciências Biológicas/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 4ª 

reunião ordinária de 2021 da Coordenação do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada remotamente no 

dia 31 de maio, às 14h00, na sala virtual do Google Meet, 

cedido pela Universidade Federal do ABC. 

 

 

Informes 

1. Eleições para o Conselho do CCNH - inscrições até 06/06: professor João Rodrigo informou 

que as inscrições para as eleições do Conselho do CCNH estão abertas até dia 06/06. 

 

2. Indefinição de créditos anuais necessários por docente: professor João Rodrigo informou que 

há indefinição por parte da UFABC da quantidade de créditos anuais necessários por discente. 

Professora Luciana Palharini solicitou que ficasse registrado em sinopse a crítica dela a cobrança 

desumana de produtividade dos docentes nesse momento de pandemia. 

 

3. Ações de comemoração de 15 anos da UFABC: professora Renata Orofino informou que está 

aberta uma chamada para ações de comemoração de 15 anos da UFABC. Os docentes poderão 

realizar palestras, eventos e mesas redondas contando com apoio institucional. 

 

4. Mês do orgulho LBGTQI+: professora Renata Orofino informou que o mês será aberto por 

uma aula magna da deputada Erica Malunguinho no dia 9/06 às 15 horas. Além disso, os 

docentes também poderão realizar ações ao longo desse mês. 

 

5. Eventos sobre o orçamento de 2021 da UFABC: professora Luciana Palharini informou que a 

professora Mônica Schroder está participando de diversas atividades apresentando a questão 

orçamentária da UFABC e seus riscos. 

 

6. Cursos sem função gratificada: professor João Rodrigo informou que mensalmente uma 

coordenação ficará sem receber função gratificada para que as coordenações de cursos que ainda 

não foram reconhecidos pelo MEC recebam. 
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Ordem do Dia 

1. Ad referendum para prorrogação do afastamento da professora Camila Almeida: o ad 

referendum foi aprovado por unanimidade. 

 

Expediente 

1. Calendário de reuniões do Q2 e Q3: o item foi elevado à ordem do dia e as datas das reuniões 

da coordenação aprovadas por unanimidade foram 05/07, 02/08, 04/10, 25/10 e 29/11. 

 

2. Agendamento de plenária 07/06: o item foi elevado à ordem do dia e a plenária foi aprovada 

por unanimidade para o dia 07/06 das 14h às 16h com os pontos de pauta sendo alocação 

didática do ano e disciplinas de fundamentos. 

 

3. Alocação didática Q3: o item foi elevado à ordem do dia e a alocação foi aprovada por 

unanimidade e será apresentada na reunião da plenária. 

 

4. Professor visitante: os docentes lerão o documento de solicitação de contratação de professor 

visitante e o item será abordado na reunião de agosto. 

 

5. Carta: o item foi mantido em expediente e será abordado na reunião de julho. 

 

 

Marina Gomes Cornachin 

Estagiária 

 

 

ANEXO 

 

  Lista dos presentes na 4ª reunião da coordenação do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, realizada remotamente no dia 31 de maio 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 

João Rodrigo Santos da Silva Docente Coordenador 
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Luciana Aparecida Palharini Docente Suplente 

Meiri Aparecida Gurgel de Campos 

Miranda 
Docente Suplente 

Renata de Paula Orofino Silva Docente Titular 

Marina Gomes Cornachin Estagiária - Apoio Administrativo  

 


