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Ata nº 005/2015/CCNH – Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas 

Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2015 da Coordenação do Curso de Licenciatura em 1 

Ciências Biológicas realizada as quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de 2 

novembro de dois mil e quinze, na sala R601-3 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. 3 

dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida 4 

pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Profa. Mirian Pacheco 5 

Silva Albrecht, e contou com a presença dos membros titulares Profs. Otto Müller Patrão 6 

de Oliveira e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes e suplentes Profa. Hana Paula Masuda. 7 

Informes: a Profa. Mirian informou aos presentes a composição da nova coordenação, 8 

a qual terá início em janeiro de 2016. Ordem do dia: 1. Aprovação de atas: ata da 3ª 9 

reunião ordinária da coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 10 

realizada em vinte e nove de abril de dois mil e quinze, aprovada por unanimidade. Ata 11 

da 4ª reunião ordinária da coordenação do curso de Licenciatura em Ciências 12 

Biológicas, realizada em vinte e nove de abril de dois mil e quinze, aprovada por 13 

unanimidade. 2. Plenária conjunta do Bacharelado e Licenciatura para discutir sobre 14 

vagas: O Prof. Otto informou aos presentes que em última reunião plenária do 15 

Bacharelado em Ciências Biológicas, realizada em 24 de novembro de 2015, um dos 16 

pontos debatidos foi a possibilidade de abertura de concursos para preenchimento de 17 

vagas de docentes e suas prioridades, bem como apontou os principais pontos do 18 

debate. Neste sentido, ressaltou que, para a conclusão desta discussão, seria 19 

necessária a reunião das plenárias dos cursos do Bacharelado e da Licenciatura em 20 

Ciências Biológicas para debater as demandas conjuntas, bem como a prioridade de 21 

direcionamento das vagas dos cursos. Os presentes concordaram com o agendamento 22 

desta demanda, de modo que será verificada uma possível data para sua realização. 23 

Por fim, a Profa. Miriam ressaltou que devido à solicitação da secretaria as reuniões do 24 

Bacharelado e da Licenciatura são realizadas individualmente por cada curso, mas há 25 

diversas solicitações e necessidades dos docentes para que as reuniões realizem 26 

conjuntamente. 3.Resultado do concurso: a Profa. Mirian informou aos presentes que 27 

em resultado do concurso na área de Ensino em Biologia houve quatro aprovados. 28 

Dentre os aprovados, a Profa. Adriana Pugliese, primeira colocada, tomará posse no 29 

dia 30 de novembro de 2015. 4. Concurso de professor visitante: a Profa. Mirian 30 

informou que já foram realizados todos os encaminhamentos para a abertura do 31 

concurso para professor visitante, mas até o momento esta não foi publicada. 32 

5.Reunião com os alunos: a Profa. Mirian informou que, após reunião com o 33 

Bacharelado em Ciências Biológicas, os alunos solicitaram aos coordenadores que 34 

fosse realizada uma reunião, com eles, para debater sobre o novo Projeto Pedagógico 35 

do Curso (PPC). Neste sentido, as Profas. Meiri e Mirian efetuaram uma roda de 36 

conversa para esclarecimento de dúvidas e, posteriormente, agendaram uma reunião 37 
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oficial. A Profa. Mirian ressaltou que a reunião foi realizada, porém apenas uma aluna 38 

compareceu, mesmo havendo uma convocação antecipada, mas todas as dúvidas 39 

apresentadas anteriormente foram respondidas e todo o projeto foi esclarecido, sendo 40 

ressaltadas as principais mudanças no PPC e também a necessidade de realizarem 41 

regras de transição, bem como da necessidade de criação de um documento que 42 

oriente o corpo discente quanto a este novo projeto. 6.Solicitação de redistribuição - 43 

Prof. Dr. Fernando de Sá Silva: a Profa. Mirian informou aos presentes todas as 44 

características relevantes da solicitação de redistribuição do Prof. Dr. Fernando de Sá 45 

Silva, levando a debate o tema.  A Profa. apontou que o curso não possui vagas em 46 

aberto nas áreas em que o solicitante poderia se encaixar, porém ainda será realizada 47 

uma reunião, conforme item 1 da ordem do dia, para a discussão das vagas e apenas 48 

após esta data poderá ser debatida a possibilidade de análise deste pedido. Neste 49 

sentido, levando em consideração o prazo para resposta da solicitação, os presentes 50 

concordaram que se não houver vagas até o prazo final o pedido será negado. 51 

7.Licenciaturas Interdisciplinares (LI): a Profa. Mirian apontou aos presentes todo o 52 

trâmite ocorrido até o momento para a criação da LI. Neste sentido, informou que 53 

atualmente foi publicada uma portaria que nomeou a Profa. Patrícia Sessa como 54 

membro de um Grupo de Trabalho (GT) para elaborar o projeto da LI, o qual será 55 

submetido ao edital para a criação de novos cursos de licenciatura. Por fim, a Profa. 56 

Mirian ressaltou que a Profa. Patrícia foi esclarecida a respeito da necessidade do 57 

debate dos temas da Biologia no projeto das LI em passarem pela análise no Núcleo 58 

Docente Estruturante (NDE). 8.Previsão de atribuição didática para 2016: a Profa. 59 

Mirian apresentou aos presentes uma prévia da previsão da atribuição didática para 60 

2016 para que fosse discutida e ajustada conjuntamente, ressaltando que a partir de 61 

2016 podem ser ofertadas as disciplinas novas do aprovado PPC. Após discussões e 62 

ajustes, os presentes concluíram a atribuição didática para 2016. 9. Regras de 63 

transição: a Profa. Mirian informou aos presentes a respeito da necessidade de 64 

realização de regras de transição do PPC antigo para o atual e que a Pró-reitoria de 65 

Graduação (PROGRAD) orientou que fossem reproduzidas as normas do PPC do 66 

Bacharelado em Ciências Biológicas. Além das normas de transição, apontou a 67 

necessidade de criação de um documento que oriente os alunos quanto ao novo 68 

projeto. 10.Relatório de fim de gestão coordenação: os presentes apontaram como 69 

síntese de fatos mais importantes realizados pela coordenação atual: PPC, ENADE, 70 

conclusão de dois concursos públicos para a contratação de docentes e a colaboração 71 

com o projeto da LI. A profa. Mirian solicitou que caso tenham outros pontos a serem 72 

ressaltados a respeito da gestão da atual coordenação que encaminhassem por e-mail 73 

para que ela possa elaborar um documento de conclusão e agradecimento da atual 74 

coordenação. Por fim, a Profa. Mirian agradeceu aos presentes pela atuação da 75 
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coordenação atual. Nada mais havendo a declarar, a Profa. Mirian Pacheco Silva Albrecht 76 

deu por encerrada a reunião às 15:50h, da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a presente. 77 
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