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

 

Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2014 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 1 
Biológicas, realizada às catorze horas e vinte minutos, do dia vinte e dois de outubro de dois mil e 2 
catorze, na sala 312-3 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, 3 
Torre III, 6º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida pela Coordenadora do Curso de 4 
Licenciatura em Ciências Biológicas, Profa. Mirian Pacheco Silva Albrecht, e contou com a presença 5 
da vice coordenadora, Profa. Meiri Aparecida G. C. Miranda, e dos seguintes membros titulares: 6 
Prof. Otto Muller P. de Oliveira, Profa. Natália P. Ghilardi-Lopes e Renata Maria A. da Costa. 7 
Estiveram presentes, como convidadas, a Profa. Fernanda Franzolin e a Profa. Patrícia Sessa. Esteve 8 
presente a assistente em administração Natasha Ramos Morare, para oferecer apoio administrativo à 9 
reunião. Informes: 1. A Profa. Mirian sobre os novos cursos da Secretaria de Educação Básica 10 
(SEB) e Formação Continuada de Profissionais da Educação (SECADI): informou que foi publicado 11 
no Boletim de Serviço, bem como divulgado para o e-mail dos membros da coordenação da 12 
Licenciatura em Ciências Biológicas, dois novos editais para preenchimento de vagas remanescentes 13 
para coordenador de cursos da Formação Continuada para profissionais da Educação Básica 14 
promovidos pela SEB e SECADI (MEC). Expediente: 1. ENADE: A Profa. Mirian informou aos 15 
presentes que o Prof. João Rodrigo e a Profa. Graciela estão responsáveis pela cooperação com os 16 
alunos que prestarão o ENADE. Neste contexto, a Profa. Mirian reforçou a importância da prova do 17 
ENADE e solicitou aos membros da coordenação que incentivem seus alunos a participar. 2. 18 
Licenciaturas Interdisciplinares: A Profa. Patrícia apresentou os principais objetivos da Proposta 19 
das Licenciaturas Interdisciplinares e explicou aos presentes sobre a formação e as reuniões do 20 
Grupo de Trabalho (GT) que está tratando do tema. A Profa. Patrícia apontou que GT da LI vem 21 
discutindo ideias para a montagem do curso com base na formação do professor. Neste sentido, os 22 
presentes debateram a grade de disciplinas que seria importante na composição do curso. Outro 23 
ponto debatido, apresentado como sendo de suma importância, foi a questão da possibilidade de 24 
trânsito de alunos entre a LI e os Bis. Por fim, os presentes apontaram o fato de haver a necessidade 25 
de contratação de docentes caso esta proposta seja aprovada Ordem do dia: 1. Aprovação de atas: 26 
Ata da primeira reunião extraordinária de dois mil e catorze, realizada em vinte e cinco de julho, 27 
aprovada por maioria de votos, com duas abstenções (Profa. Natália e Prof. Otto). Ata da segunda 28 
reunião extraordinária de dois mil e catorze, realizada em seis de agosto, aprovada por maioria dos 29 
votos, com uma abstenção (Prof. Otto). 2. Concurso: A Profa. Mirian informou aos presentes que o 30 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas possui, ainda, uma vaga e colocou em votação a 31 
possibilidade da abertura do concurso. Os presentes votaram e, por unanimidade, concluíram pelo 32 
andamento do concurso. 3. Alterações no Projeto Pedagógico do Curso: A Profa. Mirian informou 33 
aos presentes que, em reunião com o Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE), foram discutidas 34 
alterações no PPC. Neste sentido, apontou as alterações realizadas e demonstrou a proposta da grade 35 
do curso. O Prof. Otto informou que os docentes com especialização na área de Zoologia estavam 36 
dispostos a propor a criação de uma nova disciplina, própria para a Licenciatura, de modo a ajudar o 37 
curso com a redução de seus créditos na matriz atual, mas apontou as dificuldades que poderão vir a 38 
ser encontradas pelos docentes desta área caso a disciplina seja criada. Com relação à área de 39 
Ecologia, os docentes apresentaram questões quanto ao objetivo do curso e à finalidade da Ecologia 40 
em sua grade, apontando como sugestões a permanência das disciplinas de Prática em Ecologia e 41 
Transformações nos Seres Vivos e Ambiente. A Profa. Mirian solicitou à Profa. Renata que 42 
questionasse os docentes especializados na área de Genética a respeito a criação de uma nova 43 
disciplina de Genética para a Licenciatura. Apresentadas as considerações dos presentes a respeito 44 
das novas alterações do PPC, estes debateram os pontos essenciais do Projeto. A Profa. Mirian 45 
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apontou, por fim, os itens modificados na nova proposta do PPC e todos os itens obtiveram votação 46 
favorável, ressalvados os pontos da área de Ecologia e Genética que serão debatidos dentre os 47 
docentes das áreas. Postas em votação, foram aprovadas, por unanimidade, as alterações 48 
apresentadas. Nada mais havendo a declarar, a coordenadora Mirian Pacheco Silva Albrecht deu por 49 
encerrada a reunião, da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata. 50 
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