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Ata nº 001/2014/CCNH – Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas
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Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2014 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, realizada às catorze horas e dez minutos, do dia vinte e oito de maio de dois mil e
catorze, na sala 602-3 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A,
Torre III, 6º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida pela Coordenadora do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, Profa. Mirian Pacheco Silva Albrecht, e contou com a presença
da vice-coordenadora, Profa. Meiri Aparecida G. C. Miranda, e dos seguintes membros titulares:
Profa. Renata Maria Augusto da Costa, Profa. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes, Profa. Graciela de
Souza Oliver e Prof. Otto Muller P. de Oliveira. Esteve presente, como convidada, a Profa. Fernanda
Franzolin. Esteve presente a assistente em administração Natasha Ramos Morare, para oferecer apoio
administrativo à reunião. Informes: 1. A Profa. Mirian informou sobre as reuniões: as reuniões do
bacharelado e da licenciatura em Ciências Biológicas, conforme conversado com a secretaria do
CCNH, serão realizadas separadamente, com atas independentes, e serão conjuntas apenas quando a
pauta tiver pontos comuns. 2. A Profa. Fernanda informou sobre o evento UFABC Para Todos: o
número de pessoas que visitou o estande de Ciências Biológicas superou as expectativas. Ordem do
dia: 1. ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes): A Profa. Mirian mencionou a
necessidade de receber auxílio de algum dos membros da coordenação quanto ao ENADE e a Profa.
Graciela se propôs a ajudá-la. 2. Impressoras: A Profa. Meiri informou que foi adquirida uma
impressora para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e sugeriu que fosse colocada na sala
do PIBID, caso houvesse aprovação por seus coordenadores. Foi debatida, também, a possibilidade
de instalar a impressora no corredor da secretaria do CCNH, porém entenderam mais viável e
acessível realizar a instalação na sala do PIBID e aguardarão a aprovação da coordenação do projeto.
3. Duplicação de vaga do concurso de docente, referente ao Edital 127/2014: A Profa. Meiri,
membro da banca do concurso para seleção de docente em ensino em Biologia para a UFABC,
informou que, dos dezesseis inscritos, doze compareceram, dos quais seis passaram para a segunda
fase do concurso. Dos seis candidatos, dois foram obtiveram a aprovação, sendo o primeiro lugar
para a ocupação da vaga e o segundo lugar foi recomendado pela banca para também assumir o
cargo. Neste sentido foi votada a duplicação da vaga, para que a segunda colocada assuma o cargo de
docente, na qual o Prof. Otto se absteve e os demais foram favoráveis, sendo, então, aprovada. 4.
Projeto Pedagógico: A Profa. Natália apresentou a grade modificada, bem como as dificuldades
encontradas para chegar a tal resultado. Foram propostas, pelos coordenadores, adequações e
possíveis mudanças visando atingir a finalidade do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
sendo esta a formação do professor pesquisador. Outro apontamento foi no sentido do tempo do
curso, de modo que este não pode ultrapassar quatro anos e a matriz apontada amplia este período. A
Profa. Mirian apontou, ainda, o fato de as matrizes da Licenciatura e do Bacharelado em Ciências
Biológicas deverem estar em harmonia. Findo o debate, foi posta em votação a nova grade e por
unanimidade foi aprovada, porém com a ressalva de que devem ser feitas pequenas alterações antes
de apresentá-la como definitiva. Nada mais havendo a declarar, a coordenadora Mirian Pacheco Silva
Albrecht deu por encerrada a reunião, da qual eu Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata.
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