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Sinopse da reunião ordinária nº 04/2019/CCNH/Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
 
 
 
 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes na pauta da 4ª reunião ordinária de 2019 do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada no dia 

18 de abri l , às 10h, na sala 312-3, bloco A, campus 

Santo André da Universidade Federal do ABC. 
 

Informes: 

 

 1. Profª Fernanda atualizou sobre reunião com coordenações das Licenciaturas 

realizada em 17/04. Foi solicitado que os PPCs das Licenciaturas específicas fossem concluídos o 

quanto antes para não prejudicar os futuros ingressantes; por outro lado, ficou claro não ser 

possível fazê-lo antes da aprovação do PPC da Licenciatura Interdisciplinar. Ante este cenário 

complexo, foi convencionado trabalhar com a meta de que o PPC da Licenciatura em Ciências 

Biológicas esteja aprovado a partir do 2º quadrimestre de 2020. 

 2.  Acerca da demanda de retirada das disciplinas de Fundamentos, informou que o 

curso realizou tratativas com docentes da Coordenação da Engenharia Biomédica sobre a 

possibilidade de criação de uma disciplina de Morfofisiologia Humana que possa atender à 

Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas e à Licenciatura em Ciências Biológicas. 

  

Ordem do dia: 

 

 1. Discussão sobre a Matriz possível. Proposta de retirada das disciplinas de 

Fundamentos do currículo: aprovada por unanimidade. Patrícia conversará com coordenador da 

Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas sobre a possibilidade de criação de uma disciplina 

específica para Licenciaturas Interdisciplinares, ou a incorporação de Morfofisiologia Humana I à 

matriz da LCNE. Ponderação sobre a viabilidade da proposta de criação de uma disciplina 

específica para a Licenciatura em Ciências Biológicas: aprovado por unanimidade ser inviável a 

criação de tal disciplina. Foram propostos os seguintes cenários: a. listar Morfofisiologia Humana 

I, II e III como disciplinas obrigatórias e Histologia e Embriologia como Opção Limitada; ou b. 

listar Morfofisiologia Humana I e III como disciplinas obrigatórias e Histologia e Embriologia e 

Morfofisiologia Humana II como Opções Limitadas. Em votação, 2 votos favoráveis à opção a; 1 

voto a favor da opção b; 2 abstenções (João Rodrigo e Mirian). Se ocorrer alguma alteração 

induzida pelo projeto pedagógico das Licenciaturas Interdisciplinares, a postura será revisada. 

 2. Inclusão de novas disciplinas de Opção Limitada. Item mantido em pauta. 
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 3. Proposta de alteração das disciplinas de Prática de Ensino. Item mantido em 

pauta. 

 

Dado o avançado das horas, a presidente propôs agendar a continuação desta reunião 

para 29/04 à tarde, bem como o cancelamento da reunião da coordenação agendada para 25/04 e 

também da plenária agendada para o final deste quadrimestre, sendo acatada.  
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Secretária Executiva 
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