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Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso do Bacharelado em
Ciências Biológicas, realizada às quatorze horas do dia dezenove de abril de dois mil e
dezesseis, na sala S204 da Universidade Federal do ABC, sita à Rua Arcturus, 03 - Jardim
Antares, Bloco Alfa II, 2º andar, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelo
Coordenador do Curso do Bacharelado em Ciências Biológicas, Prof. Otto Muller Patrão
Oliveira, e contou com a presença dos membros: Alberto José Arab, Hana Paula Masuda,
Danilo da Cruz Centeno e Natália Pirani Ghilardi-Lopes. Esteve presente a assistente em
administração Natasha Ramos Morare, para oferecer apoio administrativo à reunião.
Informes: 1. Atualização sobre concurso para professores visitantes: o Prof. Otto
informou aos presentes sobre a fase atual de cada concurso em andamento referentes ao
Bacharelado em Biologia. 2. Pedido de redistribuição da Profa. Fabiana Nunes: o Prof.
Otto informou que o pedido de redistribuição já passou na comissão de vagas e, assim,
dentro da UFABC a tramitação está encerrada. Apontou que o que falta para sua
efetivação são trâmites externos e que o curso espera que a docente inicie na UFABC no
terceiro quadrimestre de 2016. 3. Roteiros para compras dos laboratórios didáticos: o
Prof. Alberto informou que recebeu poucos roteiros referentes às compras dos
laboratórios. O Prof. Otto apresentou o trâmite para a realização das compras e suas
razões. 4. Alocação didática do segundo quadrimestre de 2016: o Prof. Otto apontou que
a tabela que foi publicada aos alunos não é compatível com o acordado pelos docentes
do curso. O professor informou que encaminhou à PROGRAD as correções para que seja
feita a retificação na alocação. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da reunião anterior:
aprovada com uma abstenção. 2. Análise dos pedidos de redistribuição dos professores
Cleide Bonfetti, Marcelo Vallim, Mateus Sudano, Renata Pascon e Thaísa Carvalho: sobre
os pedidos de redistribuição, o Prof. Otto esclareceu que a Profa. Marcela divulgou a
possibilidade de serem disponibilizadas duas vagas para a redistribuição de docentes,
objetivando que estes auxiliem na formação do curso que será proposto de Biotecnologia
e, por esta razão, o curso do Bacharelado em Ciências Biológicas recebeu diversas
solicitações. O Prof. Otto apontou que estas duas vagas seriam disponibilizadas pelo curso
da Biologia, se tiverem vagas após realocações, mas que depois seriam retomadas
quando, e se, o novo curso fosse aprovado. Neste sentido, o Prof. apontou aos presentes
que o momento atual é de reflexão acerca desta proposta, antes de realizarem as análises
dos pedidos per si. Conforme orientação da Direção do Centro, o ideal, conforme
apontado, é aguardar a certeza do recebimento de novas vagas e verificação das
necessidades e possibilidades do curso. Por fim, o Prof. Otto apontou que o curso
atualmente não possui vagas, de modo que torna impossível a aprovação das
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redistribuições em questão. Debatido o tópico entre os presentes, foi decidido, por
unanimidade, que o item será passado para o expediente e que será discutido e votado
em próxima reunião, após conversa com o CCNH sobre os impactos e procedimento. 3.
Composição do Núcleo Docente Estruturante: o Prof. Otto apresentou aos presentes a
atual composição do NDE, apontando que há necessidade de que este se reúna este ano.
Com relação ao tema, o Prof. propôs que seja repensada a sua composição e que, em
reunião do NDE, seja nomeado seu presidente. Em decisão unânime o item será passado
para expediente e será verificado, em atas anteriores, se houve debate sobre uma nova
composição em reuniões do NDE, bem como o mandato do presidente para que a
coordenação discuta o tema em próxima reunião. Expediente: 1. Credenciamento de
docentes no Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas: o Prof. Otto solicitou aos
presentes que se manifestassem quanto ao credenciamento de docentes de ambos os
cursos no outro, como forma de contribuição mútua e aproximação. Neste sentido os
docentes foram favoráveis, questionando apenas quais os deveres dos docentes
credenciados para com as disciplinas do curso em questão. Os presentes debateram a
questão e afirmaram que devem ser verificados todos os itens abordados em discussão
antes de iniciarem tal procedimento. Os presentes, por fim, ressaltaram que os cursos
devem se aproximar e buscar tomar decisões e apontar direcionamentos em conjunto,
visando uma melhora para ambos, para a área das Ciências Biológicas no geral. Nada mais
havendo a declarar, o Prof. Otto Muller Patrão Oliveira, deu por encerrada a reunião às
15:35h, da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a presente.

Otto Müller Patrão Oliveira
Coordenador do curso Bacharelado em Ciências Biológicas

Natasha Ramos Morare
Assistente em Administração CCNH
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