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

Ata de Reunião

ATA  DA  SEGUNDA REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  2010 DOS 
CURSOS DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS  DO  CENTRO  DE  CIÊNCIAS  NATURAIS  E 
HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, REALIZADA 
NO DIA DOIS DE MARÇO DE 2010.   

Aos dois dias de março de dois mil e dez, às catorze horas e dezesseis minutos, na 
sala  L604  do  Bloco  B,  reuniram-se  os  membros  dos  referidos  cursos,  sob  a 
presidência  das  Prof.ªs Hana  Paula  Masuda  e  Marcella  Pecora  Milazzotto, 
Coordenadoras dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas, 
respectivamente. Estiveram presentes os professores que assinaram a lista anexa, 
o secretário Renato da Silva Correa e a estagiária Marilane Passos.

Pauta Única:

1. Vagas para novos docentes: 

As Prof.ªs Marcella e Hana iniciaram a reunião saudando os presentes, informaram a 
mudança no numero de vagas do concurso: Ao todo serão 70 para vagas para a UFABC, o 
CCNH, que ficou com 14 vagas, terá uma reunião amanha (03/03/2010) para definir como 
serão distribuídas as 14 vagas nas áreas de Filosofia, Química, Biologia, Licenciaturas e 
Nanotecnologia. Como conseqüência, o número de sete vagas iniciais para Biologia pode 
cair para duas ou três. Além dos outros Centros a Reitoria também terá direito a 10 vagas. 

As  Prof.ªs Marcella  e  Hana  apresentaram  as  vagas  pré-escolhidas  para  serem 
dispostas em ordem de prioridade através de votação. Primeiramente decidiu-se entre as 
vagas de adjunto, são elas:

Adjunto para Fisiologia Vegetal: Foi escolhida como primeira prioridade com 12 votos; 

Adjunto para Zoologia de Invertebrados Basais: Foi escolhida como segunda prioridade 
com 8 votos; 

Adjunto para Ecologia: Foi escolhida para terceira opção com 9 votos; 

Adjunto para Fisiologia comparada de Animais: Foi escolhida para quarta opção dentre 
as vagas para adjunto com 4 votos.

Em seguida os professores definiram as prioridades para as vagas de titulares:

Titular em Fisiologia: Ficou com 15 votos, sendo escolhida como primeira para titular;

Titular em Ecologia: Recebeu 2 votos, sendo a segunda para titular.
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Após esta etapa decidiu-se as prioridades gerais, ficando o quadro de vagas que a 
Biologia irá pedir na reunião extraordinária do Conselho de Centro assim: 

Prioridades gerais das vagas da Biologia:

1ª Adjunto para Fisiologia Vegetal;
2ª Titular para Fisiologia;
3ª Adjunto para Zoologia de Invertebrados Basais;
4ª Adjunto para Ecologia;
5ª Titular para Ecologia;
6ª Adjunto para Fisiologia Animal.

A  estratégia  de  indicar  as  duas  primeiras  vagas  como  de  adjunto  e  por  ventura 
negociar  com a Reitoria  a vaga de titular,  pela  necessidade  de se ter  um titular  para 
Biologia,  foi  descartada.  Decidiu-se  também  que  o  professor  Guilherme,  membro  do 
Conselho do CCNH, se empenhará para que sejam aprovadas três vagas, já que as de 
Titular para Fisiologia e Adjunto para Zoologia de Invertebrados Basais ficaram no mesmo 
patamar, sendo aprovada a ordem de escolha apenas para o caso de se não conseguir as 
três vagas.

Sem mais, a reunião encerrou-se às quinze horas e vinte e quatro minutos.
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