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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DE
2011 DOS NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES E
DEMAIS
PROFESSORES
DOS
CURSOS
DE
BACHARELADO E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC.
REALIZADA NO DIA ONZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL
E ONZE.
Aos onze de fevereiro de dois mil e onze, às catorze horas, na sala A108-0 do
Bloco A, reuniram-se os membros dos referidos núcleos docentes estruturantes e
os professores dos referidos cursos, sob a presidência dos Prof.s Charles Morphy
Dias dos Santos e Rosana Louro Ferreira Silva, Coordenadores pro tempore dos
Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas, respectivamente.
Estiveram presentes os docentes e servidor que assinaram a lista anexa
Informes da Coordenação:
O Prof. Charles iniciou a reunião saudando os presentes. Deu boas vindas aos
professores novos os apresentando a todos. Informou que enviaram à PROGRAD a lista
das disciplinas a serem oferecidas nos próximos quadrimestres, e que são as mesmas
combinadas na última reunião de 2010. Comentou sobre alguns documentos que serão
discutidos no CONSEP nos quais consta uma série de propostas as quais poderão alterar
tanto as regras dos cursos de pós-graduação quanto as dos de graduação da UFABC.
Explicou que, em caso de serem aprovadas, os professores só ganhariam créditos em
disciplinas obrigatórias oferecidas fora de fase se houver mais de trinta matrículas, o que
induziria a eles não oferecerem mais estas disciplinas, haja vista a quantidade de alunos
que se inscrevem normalmente nestas disciplinas, contudo, ponderou sobre o problema de
haver determinados alunos os quais necessitam destas disciplinas. Sobre o assunto,
sugeriu que leiam a respeito, se informem e passem sugestões à professora Luciana
Paulino, representante do CCNH no CONSEP. Discorreu sobre a possibilidade de parceria
com a Universidade Autonoma de Madri, Salamanca, Univerdad Complutense Madri, e a
possibilidade de criação de uma nova categoria para alunos que vêm de fora via
intercâmbio ou acordo de cooperação com universidades estrangeiras. Solicitou contato no
caso de algum professor ter interesse na parceria. Relatou que conversara com o
coordenador dos Laboratórios Didáticos úmidos, prof. Leonardo Steil, o qual solicitou que
criasse um grupo com professores das ciências biológicas para a adequação destes
laboratórios. Explicou que vários materiais e equipamentos chegaram para os laboratórios
didáticos e é necessário um grupo para receber, identificar e fazer a adequação destes.
Disse que gostaria que o prof. Carlos Silva participasse, pois foi o responsável pelas
compras, além de um representante de cada área das ciências biológicas. Questionou
quem gostaria de participar. Os profs. Danilo Centenho, Otto Oliveira, Danielle Ribeiro,
Marcella Millazotto e Carlos Silva se prontificaram e formarão o grupo de adequação para
os laboratórios didáticos.
O prof. Charles informou, ainda, que as inscrições de representantes para o
CONSPEP e CONSUNI acabavam nesta data. A profa. Marcella Millazotto colocou a
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necessidade de inscrições de representantes do CCNH nestes conselhos superiores. As
professoras Marcela Ramos e Luciana Paulino enfatizaram esta posição.
A palavra foi concedida à profa. Iseli, a qual aproveitou a reunião para informar que
em reunião dos assessores titulares da PROPES, o pró-reitor de pesquisa solicitou que
colhessem informações dos docentes a respeito dos projetos e bolsas da FAPESP. Assim,
solicitou que professores os quais tiveram projetos FAPESP aprovados enviassem e-mail a
ela dizendo ocorridos, tanto bons como ruins.
Ordem do dia:
1. Aprovações das atas de 2010:
O prof. Charles lembrou que as atas de 2010 das reuniões conjuntas dos
professores das ciências biológicas foram enviadas a todos por e-mail. Perguntou se havia
sugestões de modificações nas atas da terceira, quarta e quinta reuniões ordinárias de
2010. Sem manifestações e após votação, as atas da terceira, quarta e quinta reuniões
ordinárias de 2010 dos professores das ciências biológicas foram aprovadas por
unanimidade.
2. Mudança do coordenador de estágio obrigatório:
O prof. Charles lembrou que o coordenador de estágio obrigatório era o professor
Eduardo Almeida em 2010, contudo, com o pedido de exoneração do mesmo, o prof.
Fernando Gibran já ficou a par dos procedimentos para substituí-lo. Questionou se alguém
gostaria de outro nome para coordenador de estágios. Ninguém se manifestou.
Encaminhou a mudança para aprovação. Assim, foi aprovada, por unanimidade, a
mudança do coordenador de estágio obrigatório. Explicou que houve mudanças nos
procedimentos e a secretaria do CCNH ficará com todos os documentos relacionados a
estágio.
3. Visitas para os reconhecimentos dos cursos;
O prof. Charles passou as datas das visitas in loco dos avaliadores do MEC para
reconhecimento do curso de bacharelado em ciências biológicas, sendo de 3 a 6 de abril
de 2011. Contou que ele e o coordenador adjunto do Bacharelado em Ciências Biológicas,
prof. Carlos A. Silva, participaram de reunião com outros coordenadores que terão seus
cursos reconhecidos este ano. Explicou que solicitaram mudança da data do
reconhecimento da licenciatura em Ciências Biológicas devido ao feriado de Santo André.
A profa. Rosana informou que a visita para o reconhecimento deste curso será de 17 a 20
de abril. O prof. Charles explicou que as visitas demandarão reuniões, e, provavelmente,
no dia 5 de abril haverá uma reunião entre os avaliadores e os docentes credenciados no
bacharelado, e dia 18 com os da licenciatura. Avisou a todos para ficarem de sobreaviso,
pois será importante todos estarem presentes. Contou que houve reunião com o pessoal
da biblioteca. Disse que passará as dimensões a ser avaliadas por email a todos. Explicou
como é feita a avaliação. Contou da necessidade da reunião com o pessoal da biblioteca
porque um dos indicadores de destaque é a indicação de bibliografia básica, sendo
necessário ter as obras indicadas. Explicou as regras, como a de ser necessário um livro

2

Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Ata de Reunião

da bibliografia básica para cada 6 alunos, sendo ideal, assim, em torno de 10 exemplares
de cada livro (já que são 50 matriculados no Bacharelado em Ciências Biológicas por ano).
Comentou que poderão apresentar novas versões dos projetos pedagógicos, com algumas
adequações e que são avaliadas também as bibliografias complementares. Solicitou que
cada responsável por disciplina cuidasse das bibliografias destas. A profa. Hana colocou
que participou do comitê da biblioteca e explicou como este funcionava e que no momento
mudou o esquema utilizado, sendo que não houve mais reuniões. Destacou os problemas
enfrentados e o fato do orçamento ser finito. O prof. Charles explicou que o problema não
é dinheiro para importados, mas sim que priorizaram os livros da bibliografia básica, assim,
tentarão adequar as bibliografias. Disse que a biblioteca passará uma lista de livros
comprados que ainda não foram tombados, e os funcionários da biblioteca deverão fazer
um mutirão de tombamento para os livros essenciais. Explicou que, como podem fazer a
adequação do projeto pedagógico, de posse da lista cada responsável deverá pegar sua
disciplina e verificar se há a bibliografia básica e a complementar e a quantidade de livros
existentes na biblioteca, tentando adequar com o que existe. Informou que existem 22 mil
livros na biblioteca e 8 mil que ainda não foram tombados. O prof. Fúlvio questionou se
podiam comprar livros de outra forma da atual. O prof. Charles disse que somente se os
próprios docentes comprarem e doarem para a biblioteca, pois o processo de compra tem
que passar por licitação.
O prof. Charles lembrou que os coordenadores deverão mostrar que não se trata
apenas de um curso de biologia como outro qualquer, mas sim um curso ligado ao
bacharelado em Ciência e Tecnologia, sendo que os critérios de análise dependerão dos
avaliadores. Lembrou que o curso têm indicadores muito bons, como, por exemplo, a
formação dos docentes.
O prof. Charles leu os indicadores de destaque: objetivos do curso, conteúdos
curriculares, titulação do corpo docente, regime de trabalho do docente, todos estão em
tempo integral, livros da bibliográfica básica, laboratórios especializados. Disse que entre
eles há possibilidade de terem a nota máxima, mas há outros pontos não tão tranqüilos
como a autoavaliação institucional. Embora a CPA ainda não tenha aplicado seus
instrumentos de avaliação, a professora Rosana ressaltou que no âmbito dos cursos foram
aplicados questionários de avaliação aos professores e alunos e a Prof.ª Natalia compilou
essas informações em um relatório. O Prof. Charles leu dentro da organização didático
pedagógica a necessidade de PDI, de autoavaliação do curso, sobre o coordenador do
curso, objetivos do curso, perfil do egresso, números de vagas, e outro indicadores, como
atendimento ao discente, estágios e atividades complementares. Discutiu a mudança de
constituição do NDE na legislação e instrumentos do MEC.
A profa. Rosana informou que para a reunião da licenciatura serão convocados os
professores da área de ciências biológicas que dão aula em disciplinas obrigatórias e de
opção limitada da licenciatura. Assim, solicitou que estejam na reunião para explicar
aspectos das disciplinas específicas da biologia, além dos docentes da área ensino.
O prof. Charles apontou outros pontos importantes como o das instalações físicas e
do registro acadêmico. Disse que passará por e-mail o documento da avaliação e
instruções quanto às bibliografias. Indicou que haverá outras reuniões para formar grupos
de trabalhos, e que já contam com muitas das informações, mas existem pontos a serem
trabalhados.
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Expediente:
1. Planejamento para contratação de novos docentes;
O prof. Charles colocou que é preciso pensar sobre o planejamento de novas
contratações, pois parece que haverá cortes no orçamento e novas contratações estão
congeladas, mas há vagas dos exonerados. A profa. Marcela Ramos explicou que a
UFABC iria receber 70 vagas distribuídas pelos Centros em 2011, e que o CCNH deverá
lutar pelo maior número de vagas, e dentro do CCNH os cursos farão esta disputa, por isso
considera importante começaram a discussão, já que a ideia é que a área da biologia deve
ter algo planejado em ambos cenários, tanto bom quanto ruim. Explicou que estas vagas
não têm relação com as vagas dos docentes que saíram, pois estas ficam no banco de
vagas da Universidade. Disse ser importante definir logo as prioridades, pois não há
garantia de que a vaga perdida ficará no curso. Assim, sugeriu verem as demandas das
vagas, para estarem organizadas no encaminhamento do pedido da biologia. O prof.
Charles fez vários cenários, e disse que ficou claro que as disciplinas da biologia no BC&T
são muito carentes de docentes, e, mesmo que não dê para justificar os pedidos somente
com isso, trata-se de um dos argumentos a serem utilizados no pedido. Discutiram a ideia.
O prof. Marcelo Christofolette apontou ser preciso apresentar esta demanda na próxima
reunião do Conselho de Centro e questionou se reabririam os editais. O prof. Charles
respondeu que as áreas da zoologia e ecologia estão mais necessitadas quanto ao
número de créditos e seriam prioritárias. O prof. Marcelo sugeriu aprovar o pedido nestas
áreas. O prof. Charles sugeriu colocar mais uma somando três áreas. O prof. Marcelo
sugeriu pensar em abrir o concurso das grandes áreas de Zoologia, Ecologia e Ciências
Morfológicas Humanas. O prof. Charles apontou que, mesmo que as justificativas para
pedirem vagas não sejam a de darem aula na graduação, nos editais deve ficar claro que
deverão atender as disciplinas do BC&T. Discutiram o assunto. O prof. Marcelo disse que
gostaria de aprovar pelo menos as três áreas na reunião, e depois grupos poderiam
trabalhar com as grandes áreas escolhidas. Concordaram em passar o item para a ordem
do dia. O prof. Charles elencou as vagas na seguinte ordem de prioridade: 1ª Ecologia
Geral, 2ª Evolução, Sistemática e Zoologia, 3ª Biologia do Desenvolvimento e Anatomia. O
prof. André Eterovic colocou que a vaga para Ecologia acaba sempre ficando como a
última prioridade nas reuniões dos biólogos, assim, justificou o pedido de ter duas vagas
para Ecologia Geral como sua proposta. Em contrapartida o prof. Marcelo apresentou
proposta de seguir o apontado pelo professor Charles com uma vaga por grande área.
Após várias discussões, o prof. André explicou sua proposta como sendo de
remanejamento das vagas de exonerados para outras áreas e o prof. Marcelo diferenciou
sua proposta como sendo de não se fazer o remanejamento. A profa. Marcela explicou que
são duas coisas diferentes as vagas existentes e as vagas novas. O prof. Charles explicou
que há possibilidade de não existir novos concursos, há o problema agora e pode ser que
abram vagas que não existirão devido a este problema. O prof. André sugeriu indicar as
demandas não importando se são vagas remanejadas ou não. O prof. Charles propôs o
encaminhamento de já ter as áreas prioritárias, mas sem números de vagas, pois não têm
ideia da quantidade de vagas que aparecerão. Sugeriu, assim, não votar o número de
vagas, para que façam isso com mais calma e sem erros. O prof. André enfatizou que sua
proposta é definir quantitativamente as vagas e não só qualitativamente as áreas. A profa.
Luciana Paulino sugeriu que apresentem somente as áreas prioritárias, concordando com
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a proposta de definir as áreas prioritárias sem os números de vagas. O prof. André não
concordou, querendo decidir o número de vagas também. O prof. Marcelo mudou sua
proposta para não constar o número de vagas. O prof. Charles organizou a votação da
seguinte forma: a proposta “A” ficou como a decisão de elencarem as áreas prioritárias da
forma anteriormente indicada por ele, sem decidir o número de vagas por área; a proposta
“B” ficou sendo a que decidiriam também o número de vagas. Definiram positivamente pela
proposta “A”, que ficou com 19 votos, enquanto a proposta “B” ficou com 6 votos, e houve
2 abstenções dos professores novos, Danilo Centenho e Renata Costa. Com a escolha da
proposta “A” os professores definiram as áreas prioritárias como sendo: 1ª Ecologia Geral,
2ª Evolução Sistemática e Zoologia, 3ª Biologia do Desenvolvimento e Anatomia, com a
possibilidade de ainda se duplicar as vagas de Ecologia Geral.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 16h30min. Do que para constar, eu, Renato da
Silva Correa, secretário executivo do CCNH, lavrei e assinei a presente Ata, aprovada
pelos professores Charles Morphy Dias dos Santos e Rosana Louro Ferreira Silva,
Coordenadores pro tempore dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências
Biológicas, e pelos demais presentes.

Renato da Silva Correa
Secretário Executivo

Prof. Dr. Charles Morphy Dias dos Santos
Coordenador pro tempore do Bacharelado em Ciências Biológicas

Prof.ª Dr.ª Rosana Louro Ferreira Silva
Coordenadora pro tempore da Licenciatura em Ciências Biológicas
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