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Sinopse da reunião nº 06/2020/CCNH/Licenciatura em Ciências Biológicas/Coordenação 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 6ª 

reunião ordinária de 2020 da Coordenação do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, realizada remotamente no dia 10 de 

novembro, às 14h00, na sala virtual do Google Meet, cedido pela 

Universidade Federal do ABC. 

 

 

Informes 

1. Professor João informou sobre a reunião ocorrida no dia 07/11 a respeito da curricularização da 

extensão. Pontos principais: 

a. Que fosse elaborada uma proposta coletiva que abrangesse todas as Licenciaturas 

b. Que o prazo para elaboração do PPC inicialmente previsto para fevereiro de 2021 

provavelmente será estendido para maio de 2021 

2. Professora Danusa informou ter conversado informalmente com a Profa. Paula Tiba e o Prof. 

Marco Antônio Bueno Filho sobre a possibilidade de criação de uma instância de estágios. 

3. Professora Luciana informou que no após prorrogação das inscrições para discentes, ficou 

decidido no dia 30/10, que os dois núcleos a serem formados seriam Química e Matemática. Na 

data de hoje, porém, foi informada pela Capes que poderiam abrir um novo edital, com a 

possibilidade de criação de um terceiro núcleo, caso houvesse a inscrição de mais 11 (onze) 

discentes, no mínimo. Na hipótese de não atingir essa meta, restaria apenas a opção de manter 1 

(um) núcleo, ao invés de dois, com 24 (vinte e quatro) discentes. Informou que será aberto o novo 

edital. 

 

Expediente 

1. Carta: mantido em pauta 

2. Estágios e residência: questionamentos que serão levados à reunião da CG: convalidações, questões da 

garantia e como se dará o aproveitamento da residência, tendo em vista que não será alterado o projeto do 

PPC em relação ao ingresso no BC&T. 

3. Professor visitante: mantido em pauta  

 

 

Thais Takahashi Sugimati 

Assistente em Administração 
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ANEXO 

 

  Lista dos presentes na 6ª reunião da coordenação do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, realizada remotamente no dia 10 de novembro de 2020 às 14h00 na sala virtual do 

Google Meet 

 

Nome Categoria Membro 

Adriana Pugliese Lamas Docente Vice-Coordenadora 

Bruno Rafael Santos de Cerqueira Docente Titular 

Danusa Munford Docente Titular 

João Rodrigo Santos da Silva Docente Coordenador 

Luciana Aparecida Palharini Docente Suplente 

Renata de Paula Orofino Silva Docente Titular 

Thais Takahashi Sugimati Apoio Administrativo  

 

 


