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1

Às quatorze horas do dia vinte e quatro de novembro de 2015, reuniu-se em

2

reunião ordinária a plenária do curso Bacharelado em Ciências Biológicas, na sala

3

301-3 da Universidade Federal do Abc. A reunião foi presidida pelo Coordenador

4

do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, Prof. Carlos Alberto da Silva, e

5

contou com a presença do Vice-Coordenador, Prof. Gustavo Muniz Dias, os

6

membros Profs. Alberto José Olavarrieta Arab, Ana Carolina Santos de Souza

7

Galvão, Ana Paula de Mattos Arêas Dau, André Eterovic, Andréa Onofre de

8

Araújo, Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, Carlos Suetoshi Miyazawa, César

9

Augusto João Ribeiro, Charles Morphy Dias dos Santos, Fernando Zaniolo

10

Gibran, Iseli Lourenço Nantes, Juliana Casares Araújo Chaves, Luciana Campos

11

Paulino, Marcela Sorelli Carneiro Ramos, Marcelo Augusto Christoffolete, Marcio

12

de Souza Werneck, Otto Muller Patrão de Oliveira, Simone Rodrigues de Freitas,

13

Vanessa Kruth Verdade. Estiveram ausentes com justificativa os Profs. Cibele

14

Biondo, Daniel Carneiro Carretiero, Daniele Ribeiro de Araújo, Hana Paula

15

Masuda, Luis Roberto Nunes, Maria Camila Almeida, Nathalia de Setta Costa,

16

Renata Simões. O Prof. Carlos iniciou a reunião apresentando os novos docentes

17

Profs Cesar e Juliana, em seguida passou à pauta da reunião. Informes: 1.

18

Abertura de Concurso Professores Visitantes. O Prof. Carlos informou que, diante

19

de alguns afastamentos, licenças e acréscimo de carga horária de algumas

20

disciplinas, a coordenação resolveu abrir concurso para Professores Visitantes, e

21

a Licenciatura em Ciências Biológicas também. A solicitação para abertura do

22

concurso já foi aprovada no Conselho do Centro e em breve a coordenação

23

pedirá para que ajudem na divulgação do edital. 2. Eleições de coordenação. O

24

Prof. Carlos informou os nomes dos representantes eleitos, que restou vaga para

25

uma chapa de representantes docentes e, por isso, talvez seja realizada uma

26

nova eleição no próximo ano para completar o quadro. Informou ainda que talvez

27

haja eleição para representantes TAS na plenária, para que seja possível se

28

candidatarem posteriormente à representantes TAs na coordenação. Ressaltou

29

que, para representante discente é difícil ter candidatos, pois a resolução prevê
1
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que os alunos precisam estar matriculados no curso para terem direito à inscrição.

2

3. Vagas do CCNH. O Prof. Carlos lembrou que no passado, houve um momento

3

em que detectaram que não tinham mais vagas para contratação, na época não

4

tinham a projeção da graduação para o futuro, assim, o Conselho do CCNH e o

5

coordenadores deixaram 12 vagas reservadas para futuros novos curso

6

específicos, o que não aconteceu até o momento. Diante do cenário atual, não s

7

sabe como será a abertura de novos concursos, assim, o CCNH distribuirá essas

8

vagas. Os Centros estão se reunindo para decidirem o que farão com suas vagas

9

estão fazendo amplo estudo, reuniões periódicas, analisando a contribuição entr

10

os diversos cursos. O Prof. Carlos considerou que esse é o momento adequado

11

para o curso apontar sobre a necessidade de contratação de professor adjunto, e

12

sugeriu que todas as subáreas enviem suas sugestões para abertura de vagas

13

até o final da próxima semana. 4. Histórico da Revisão do PPC. O Prof. Carlos

14

informou

15

principalmente em relação ao TCC (trabalho de conclusão de curso). Como o

16

aspecto mais crítico era a questão dos períodos de aulas, noturno e diurno, em

17

que o diurno passaria a integral, houve a necessidade de discussão ampla nos

18

conselhos, decidindo-se por manter o curso em matutino e noturno, ficando 14

19

quadrimestres no matutino e 14 no noturno. Ordem do dia: 1. Reunião com

20

discentes. O Prof. Carlos informou que a reunião realizada com os discentes foi

21

muito produtiva, na ocasião foi acordada a relação de disciplinas para o

22

planejamento.

23

reclamações em relação aos docentes e em relação à Licenciatura em Ciências

24

Biológicas, sobre as quais o Prof. Carlos orientou-os a formalizares para que

25

sejam tomas as providências necessárias. O Prof. Carlos ressaltou a importância

26

dos docentes incentivarem os alunos a fazerem avaliação de CPA. A Profa.

27

Luciana Paulino apresentou uma questão que foi apresentada a ela pelos alunos,

28

muitos reclamam que no ato da matrícula o sistema não informa que há

29

recomendações em algumas disciplinas, depois que estão cursando percebem

sobre

as alterações realizadas,

Na

mesma

reunião

os

as quais foram

discentes

significativas

manifestaram

diversas
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que há necessidade em ter cursado outras anteriormente, acabam trancando por

2

não conseguirem acompanhar. O Prof. Carlos se prontificou a verificar como está

3

no sistema e dar um retorno sobre a questão. A Profa. Iseli comentou sobre uma

4

outra situação, na qual alguns alunos, apesar de acharem óbvio a necessidade de

5

cursarem determinadas disciplinas antes de outras, acabam se matriculando

6

mesmo assim devido a pouca oferta de determinadas disciplinas, e acabam não

7

conseguindo acompanhá-las. Em relação a isso o Prof. Carlos informou que em

8

caso de solicitação oficial pelos alunos ou pelos docentes a coordenação pode

9

analisar a demanda real e estudar a possibilidade de abertura de novas turmas. O

10

Prof. Marcelo comentou que foi aprovada no ConsEPE uma resolução que limita

11

os trancamentos de uma mesma disciplina, proporcionando que as matrículas

12

sejam feitas de uma maneira mais consciente. Sobre essa mesma resolução, o

13

Prof. Gustavo acrescentou que, no caso de disciplinas com muita procura, não

14

será permitido trancamento. 2. Planejamento de alocação didática 2016. O Prof.

15

Carlos apresentou o planejamento de alocação didática para 2016 e explicou

16

como foi realizada a distribuição, informou ainda que o documento será enviado

17

por e-mail, e as sugestões também podem ser informadas por e-mail. Houve

18

discussão acerca das disciplinas da Licenciatura Interdisciplinar (LI), para o caso

19

do projeto ser aprovado. Agradecendo a todos, o Prof. Carlos deu encerrada a

20

reunião. Do que para constar eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, Assistente em

21

Administração do CCNH, lavrei a presente ata.

Carlos Alberto da Silva
Coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas

Raquel de F. S. Cardim
Assistente em Administração

3

