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Ata nº 003/2014/CCNH – Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas 

 
Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2014 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 1 
Biológicas, realizada às nove horas e quarenta minutos, do dia seis e agosto de dois mil e catorze, na 2 
sala 602-3 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º 3 
andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em 4 
Ciências Biológicas, Profa. Mirian Pacheco Silva Albrecht, e contou com a presença da vice 5 
coordenadora, Profa. Meiri Aparecida G. C. Miranda, e dos seguintes membros titulares: Profa. 6 
Graciela de Souza Oliver e Prof. Otto Muller P. de Oliveira. Esteve presente, como convidada, a 7 
Profa. Fernanda Franzolin e Prof. Ronei Miotto. Esteve presente o assistente em administração 8 
Maicon Teixeira, para oferecer apoio administrativo à reunião. Informes: 1. A Prof. Miriam Pacheco 9 
deu início à reunião apresentando os novos docentes à coordenação, bem como dando orientações 10 
sobre o fluxo da UFABC a estes. Ordem do dia: 1. Projeto Pedagógico do curso (PPC) de 11 
Licenciatura em Ciências Biológicas: a Profa. Mirian passou  a palavra para que o Prof. Ronei 12 
pronunciasse-se a respeito do PPC da Licenciatura em Ciências Biológicas. O Prof. Ronei iniciou 13 
informando aos presentes que, por ser avaliador do INEP, havia algumas recomendações acerca do 14 
PPC da Licenciatura em Ciências Biológicas, de modo que a decisão, a respeito de acatá-las ou não, 15 
caberia unicamente aos membros da coordenação. O segundo esclarecimento apresentado pelo Prof. 16 
Ronei se deu no sentido de exemplificar a forma de criação de disciplinas, utilizando exemplos de 17 
disciplinas de outros cursos. O Prof. Ronei informou aos presentes que a respeito do PPC é preciso 18 
definir novamente o objetivo do curso: preparar os alunos para a pós- graduação, ou preparar o 19 
professor pra o ensino fundamental e médio. Posto o questionamento pelo Prof. Ronei, a Profa. 20 
Mirian esclareceu que o objetivo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é preparar para 21 
atuar como professores no ensino fundamental e médio. Outro ponto apresentado pelo Prof. Ronei a 22 
respeito do PPC disse respeito à carga horária do curso, de modo a esclarecer que na legislação esta 23 
deve ser correspondente a 2.800 horas, e não as mesmas horas do bacharelado. Com relação ao 24 
esclarecimento apresentado pelo Prof. Ronei, o Prof. Otto posicionou-se apresentando o fato de que 25 
existe uma carga muito alta do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCeT), de modo a, por esta 26 
razão, reduzir o conteúdo da Biologia no cômputo das horas totais do curso. Ainda neste sentido, o 27 
Prof. Otto informou que acreditava que deveriam ser criadas as disciplinas apresentadas no PPC 28 
enviado, para que pudesse ser a sua recepção perante o colegiado. A Profa. Mirian sugeriu, então, aos 29 
presentes, que a proposta atual seria enviar o PPC com 3.600 horas, e realizar ajustes posteriormente, 30 
se necessários. A conclusão apresentada pelo Prof. Ronei a respeito do PPC se deu no sentido de 31 
acreditar que este deveria ser repensado antes de ser enviado, de modo a apenas remeter ao Conselho 32 
de Centro a versão final do projeto. Ouvidas as considerações apresentadas pelo Prof. Ronei, os 33 
membros da coordenação estiveram de acordo, de modo que apenas será enviado para análise do 34 
Conselho de Centro a versão final do PPC com as alterações acatadas pela coordenação, sendo estas 35 
a redução da carga horária em consequência de redução de disciplinas. Nada mais havendo a 36 
declarar, a coordenadora Mirian Pacheco Silva Albrecht deu por encerrada a reunião, da qual eu, 37 
Maicon Teixeira, lavrei a presente ata. 38 
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