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Ata nº 004/2015/CCNH – Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas 

Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2015 da Coordenação do Curso de Licenciatura em 1 

Ciências Biológicas realizada as quatorze horas do dia trinta de setembro de dois mil e 2 

quinze, na sala R602-3 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco 3 

A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida pela Coordenadora do 4 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Profa. Mirian Pacheco Silva Albrecht, e 5 

contou com a presença da Vice-coordenadora, Profa. Meiri Aparecida G. C. Miranda e dos 6 

membros titulares Profs. Otto Müller Patrão de Oliveira e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes. A 7 

profas. Graciela de Souza Oliver e Renata Simões justificaram sua ausência. Iniciando a 8 

reunião, a Profa. Mirian Pacheco Silva Albrecht apresentou a pauta: 1) Vagas/concursos: A 9 

profa. Mirian informou que a partir de 2016 todos os concursos (novas vagas) estarão 10 

congelados e ainda não se definiu o que ocorrerá com as vagas já aprovadas. O concurso de 11 

“Ensino de Biologia” em andamento ocorrerá entre os dias 13/10 e 16/10/2015. A banca será 12 

composta pela profa. Dra. Meiri Aparecida G. C. Miranda (UFABC), Roberto Carlos Sallai 13 

(Centro Universitário Fundação Santo André) e Marlécio Makinamara da Silva Cunha (UFRN). 14 

Há possivelmente 3 (três) vagas do CCNH previstas para a área de Ciências Biológicas, além da 15 

vaga da licenciatura já prevista para o presente concurso e a vaga do bacharelado prevista 16 

para ser preenchida por um docente da área de Geologia e Paleontologia. Foi sugerido pensar 17 

na duplicação da vaga caso haja aprovados recomendados pela banca no presente concurso de 18 

Ensino de Biologia. Mirian informou ainda que, são previstas 7 (sete) vagas de professor 19 

visitante para a área de Ciências Biológicas, sendo que duas já estão em uso pelo Bacharelado. 20 

Foi sugerido realizar um concurso para professor visitante na área Ensino de Biologia. O 21 

professor contratado nessa área será responsável por ministrar inclusive a disciplina de Ensino 22 

de Morfofisiologia Humana, tendo em vista a necessidade de tal área para a nova proposta do 23 

PPC da Licenciatura em Ciências Biológicas. 2) Orçamento 2016-2017: A profa. Mirian informou 24 

que não há verba prevista para o próximo ano. A verba de custeio já sofreu um corte em 2015 25 

e provavelmente diminuirá em 2016. Se houver, manter-se-á o planejamento conjunto com o 26 

bacharelado em ciências biológicas. 3) Eleição da coordenação dos cursos: A profa. Mirian 27 

informou que foi prorrogada a portaria de nomeação da atual coordenação até o final da greve 28 

dos TAs. A intenção é que a profa. Fernanda Franzolin, a qual vem participando ativamente dos 29 

assuntos relacionados ao curso, assuma a coordenação e que a atual coordenadora, profa. 30 

Mirian, dê continuidade aos trabalhos da atual coordenação como vice-coordenadora. Foi 31 

enfatizada a importância de se pensar na composição das chapas de representantes docentes 32 

da coordenação, de forma que a comunicação com o curso de Bacharelado se mantenha. 4) 33 

Conversa com os alunos sobre o novo PPC: A profa. Mirian informou que os alunos estão com 34 

dúvidas em relação à oferta de disciplinas nesta época de transição de matrizes para o novo 35 

PPC. A coordenação ficou de marcar uma reunião para conversar com os alunos. 5) Oferta de 36 

disciplinas 2016: a coordenação discutiu sobre a oferta de disciplinas neste período de 37 

transição entre PPCs e ficou decidido que no 2º quadrimestre de 2016 será ofertada Biologia 38 

Vegetal (Natalia e Andrea ou prof. visitante); no 3º quadrimestre de 2016 será ofertada 39 
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Zoologia Geral de Invertebrados (Otto e Alberto); Sistemas Biológicos I será oferecida no 1º 40 

quadrimestre de 2016 e Histologia e Embriologia no 1º quadrimestre de 2017; no 1º 41 

quadrimestre de 2017 será ofertada Ensino de Morfofisiologia Humana (Marcelo). 6) Edital 42 

para professor visitante: a coordenação ficou de elaborar o edital para professor visitante para 43 

a área de Morfofisiologia Humana. Nada mais havendo a declarar, a Profa. Mirian Pacheco 44 

Silva Albrecht deu por encerrada a reunião às 16h00, da qual eu, Natalia Pirani Ghilardi Lopes, 45 

lavrei a presente ata em função da ausência de apoio técnico administrativo devido à greve. 46 
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