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Ata nº 003/2016/CCNH – Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 
Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 1 
Biológicas, realizada às 11h, do dia 23 de março de 2016, na sala R601-3 da Universidade Federal do 2 
ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi 3 
presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Profa Fernanda 4 
Franzolin. Estiveram presentes os membros titulas Professores Marcelo A. Christoffolete, Meiri Ap. 5 
G. Campos Miranda, Otto Muller Patrão Oliveira, Patrícia da Silva Sessa e os membros suplentes 6 
Professores João Rodrigo Santo, Natália Pirani Ghilardi Lopes. Esteve presente como convidada a 7 
Professora Adriana Pugliese Netto Lamas. Informes: 1. Processo Seletivo Professor Visitante 8 

Edital 202/2015 - ÁREA: Ciências Biológicas / SUBÁREA: Ensino de Biologia. A Profa. 9 

Fernanda informou que a banca já foi constituída, será composta pelos Profs Fernanda, Meire e 10 

Marcelo, sendo que a seleção e análise de documentos está prevista para ocorrer no início de 11 

abril. 2. Solicitação de oferecimento da disciplina NH4906 Morfofisiologia Evolutiva. A Profa. 12 

Fernanda informou que a oferta da referida disciplina foi solicitada pelos alunos, e que após 13 

análise verificaram que será possível ofertar uma turma no terceiro quadrimestre. 3. Roteiros de 14 

Disciplina de aulas práticas para compras. A Profa. Fernanda informou que foram elaborados, 15 

pelas Profas. Patrícia e Adriana, os roteiros da disciplina Instrumentação e Práticas de Ensino de 16 

Biologia II. 4. Compras. A Profa. Fernanda informou que as solicitações já foram encaminhadas 17 

para a Divisão Administrativa do CCNH, sendo que alguns itens foram solicitados pela Profa. 18 

Natália e outros haviam sido solicitados no ano passado, mas ainda não haviam sido comprados. 19 

5. Seguro para estágios. A Profa. Fernanda informou que os alunos estão sem seguros por motivo 20 

de problemas com licitações, devido aos valores oferecidos pelas empresas serem maiores que o 21 

orçamento da universidade, após discussão sobre o assunto, a informação foi atualizada pelos 22 

presentes no sentido de que a falta de seguro não é apenas para estágio, mas para qualquer 23 

atividade externa ou interna. 6. Progressão funcional. O Prof. João informou que a normativa para 24 
progressão funcional sofreu alterações, em uma das opções que devem ser escolhidas pelo docente, 25 
há a exigência de pontuação para atuação em pesquisa e extensão, a partir de 2018 não será mais 26 
permitido zerar a pontuação nesses quesitos, solicitou que se atentem e avisem aos colegas. A Profa 27 
Fernanda informou que vai colocar o assunto como informe na próxima reunião da plenária. Ordem 28 
do dia: 1. Aprovação das atas da 1ª e 2ª reuniões da Coordenação de 2016. O assunto não foi tratado, 29 
será mantido na pauta para próxima reunião.  2. Redistribuição Prof. Dr. Mateus Sudano. O Prof. 30 
Otto informou que foi aberta, pela Reitoria, uma chamada até o dia 30 para redistribuições de 31 

docentes, sendo que duas vagas ficarão no curso de Licenciatura em Ciência Biológicas 32 

temporariamente, e futuramente passarão para o curso de Bioteconologia. Os pedidos para 33 

redistribuição serão analisados por uma comissão e encaminhados para aprovação da 34 

coordenação do curso. O Prof. Otto sugeriu que no ato da aprovação seja colocada a aprovação 35 

condicionada à garantia de que as vagas da área não serão afetadas. A Profa. Fernanda destacou 36 

a necessidade em se fazer um estudo sobre o futuro do curso, sobre a necessidade de vagas, a fim 37 

de garantir mais vagas para quando houver aumento da demanda, e que essa análise poderia ser 38 
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item de pauta para a próxima reunião, o assunto foi colocado em votação, e aprovado por 39 

unanimidade. A redistribuição do Prof. Dr. Mateus Sudano será analisada por um grupo de estudos 40 

específicos e posteriormente aprovada em reunião da coordenação.  3. Discussão das adequações do 41 

PPC da Licenciatura em Ciências Biológicas às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 42 

de formação de professores. A Profa. Fernanda apresentou as alterações realizadas pelo NDE, as 43 

quais foram aprovadas por votação. Algumas alterações ainda deverão ser realizadas pelo grupo 44 

de trabalho específico e posteriormente aprovadas em reunião extraordinária da coordenação. 4. 45 

Coordenadores de Disciplina. O assunto não foi tratado, será mantido na pauta para próxima 46 

reunião. 5. Determinação do tempo do mandato do presidente do NDE. O assunto não foi 47 

tratado, será mantido na pauta para próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a Profa. 48 

Fernanda deu por encerrada a reunião, da qual eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, Assistente em 49 

Administração, lavrei a presente ata. 50 
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