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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, na sala 312-3 do bloco 1 
A, do Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC, às catorze horas, 2 
reuniram-se em sessão ordinária as Coordenações dos cursos de Bacharelado e de 3 
Licenciatura em Ciências Biológicas, tendo comparecido o coordenador do 4 
Bacharelado em Ciências Biológicas, prof. Carlos Alberto Silva, a coordenadora da 5 
Licenciatura em Ciências Biológicas, profª. Mirian Pacheco da Silva Albrecht, os 6 
membros: Andreá Onofre de Araújo, Fernanda Dias da Silva, Graciela de Souza 7 
Oliver, Gustavo Muniz Dias, Natalia Pirani Ghilardi Lopes, Otto Muller Patrão de 8 
Oliveira, Renata Maria Augusto da Costa, Renata Simões, além da professora 9 
convidada Fernanda Franzolin e da assistente administrativa Juliana Y. Akisawa da 10 
Silva. Esteve ausente sem justificativa a profª. Hana Paula Masuda.  11 
1. Aprovação da ata: A ata da reunião realizada no dia 05 de dezembro de 2013 foi 12 
aprovada com 4 abstenções. 2.  Informes: O prof. Carlos saudou a todos e iniciou a 13 
reunião passando a palavra à profª. Natália. A profª. Natália informou sobre a 14 
elaboração da política de comunicação do CCNH pela Equipe de Gestão da 15 
Comunicação (EGC). Comentou que o próximo passo será a definição dos canais 16 
oficiais de comunicação e a reformulação do site do CCNH. A respeito do site, 17 
acrescentou que participaria do workshop da EGC, a fim de discutir as futuras 18 
modificações. O prof. Carlos informou sobre a intenção da profª. Márcia Sperança em 19 
consultar os grupos de pesquisa do campus São Bernardo para estudar a adequação 20 
elétrica dos laboratórios e, posteriormente, encaminhar a demanda ao Conselho de 21 
Centro. A seguir, o prof. Carlos informou sobre a publicação da portaria de 22 
reconhecimento do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas e agradeceu o 23 
empenho de todos os membros da coordenação atual e da antiga. 3. Solicitação de 24 
permuta: O prof. Carlos informou sobre a solicitação de permuta entre o prof. 25 
Humberto Fonseca Mendes (UFABC) e o prof. Alberto José Arab (UNIFAL). O prof. 26 
Carlos deixou à disposição a documentação completa encaminhada pelo prof. 27 
Humberto para que os presentes pudessem verificá-la. Observou a necessidade de 28 
efetuar uma avaliação criteriosa sobre o docente da UNIFAL. Após discussão, os 29 
presentes concordaram com a proposta de agendar uma data para o professor Alberto 30 
se apresentar à coordenação do curso, à coordenação da pós-graduação em evolução 31 
e biodiversidade e aos docentes que atuam na mesma área de pesquisa. Espera-se 32 
que uma semana depois, as impressões sejam passadas à plenária e, posteriormente, 33 
a coordenação emita um parecer para encaminhar ao Conselho de Centro. 4. 34 
Solicitação da Direção: O prof. Carlos informou sobre a solicitação da Direção para 35 
apresentar as demandas administrativas. Em sua visão, há a necessidade de um 36 
técnico em assuntos educacionais (TAE) da área de biologia para auxiliar em questões 37 
pedagógicas, técnicos de laboratório para acompanhar as aulas práticas das 38 
disciplinas de ciências biológicas e um servidor para auxiliar nas aquisições. A profª. 39 
Mirian informou que as demandas relacionadas à licenciatura, foram encaminhadas há 40 
2 anos. Além da contratação de um TAE foi apresentada a necessidade um espaço 41 
para o laboratório de ensino. A profª. Mirian acrescentou que encaminhará novamente 42 
as demandas à atual Direção. Os presentes concordaram com as demandas 43 
apresentadas pelo prof. Carlos e elas serão encaminhadas à Direção. 5. Avaliações 44 
da CPA: O prof. Carlos informou sobre a necessidade de organizar os dados e 45 
encaminhar, individualmente aos docentes. A assistente Juliana se dispôs a realizar a 46 
separação das informações e, posteriormente, encaminhará aos professores do curso. 47 
6. Aquisições 2014: O prof. Carlos informou que o valor previsto para as aquisições 48 



 

 
Serviço Público Federal 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC  
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS  

 
Coordenação Bacharelado em Ciências Biológicas 
Coordenação Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

 

 

2 
 

do curso de bacharelado no ano de 2014 será de, aproximadamente, R$ 140.000,00. 49 
Observou que houve corte em relação aos anos anteriores e o prazo para apresentar 50 
a demanda para compras é até o dia sete de fevereiro. 7. Migração para o campus 51 
São Bernardo: O prof. Carlos observou que, atualmente, vinte e sete docentes do 52 
curso estão lotados no campus São Bernardo e catorze, no campus Santo André. 53 
Diante do quadro, haverá um momento em que será viável voltar a discussão a 54 
respeito do deslocamento do curso para o campus São Bernardo.   55 
Como nenhum dos participantes desejou fazer uso da palavra, o prof. Carlos 56 
agradeceu a presença de todos e a encerrou às dezesseis horas. Do que para 57 
constar, eu, Juliana Y. Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei a 58 
presente ata. 59 


