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ATA  DA  TERCEIRA REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  2010 DOS 
CURSOS DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM BIOLOGIA 
DO  CENTRO  DE  CIÊNCIAS  NATURAIS  E  HUMANAS  DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, REALIZADA NO DIA DOZE 
DE ABRIL DE 2010.   

Aos doze de abril  de  dois  mil  e  dez,  às  treze horas,  na sala 301 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  e o  secretário  executivo 
Renato da Silva Correa.

Informe:

As Prof.ªs Marcella e Hana iniciaram a reunião saudando os presentes. Informaram 
que  as  solicitações  de  reconhecimento  dos  cursos  de  bacharelado  e  licenciatura  em 
Ciências Biológicas da UFABC foram aprovadas no MEC.

Ordem do dia:

1. Aprovação das atas das reuniões anteriores;

As atas da primeira e segunda reunião foram aprovadas.

2. Eleições para coordenação dos cursos de Bacharelado e Licenciatura;

As Prof.ªs Marcella e Hana propuseram a renovação das coordenações. Expuseram 
que os  cargos de coordenadores  continuarão a ser  provisórios,  já  que a questão dos 
colegiados ainda está sendo discutida no Consuni. Assim, as definições de colegiados e 
vice-coordenadores serão resolvidas depois. 

Os interessados às coordenações foram o professor Charles Morphy Dias dos Santos 
para o bacharelado, e a professora Rosana Louro Ferreira Silva para a licenciatura. Após 
votação, os dois professores foram eleitos coordenadores por unanimidade. 

3. Prioridade de vagas no concurso;

O professor Arnaldo informou que em reunião com o professor Waldman iniciaram-se 
as discussões para as prioridades nos concursos de 2010, e que as vagas para titulares 
ficarão para um segundo momento, ficando à priori como prioridades absolutas as vagas 
de licenciatura e filosofia. Consultou se os professores da Biologia concordavam com a 
definição de prioridades, o que foi aceito por todos. Informou ainda que os editais que não 
forem  prioritários  serão  prorrogados  por  60  dias,  e  que  próximo  da  homologação, 
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dependendo do número de inscritos, as prioridades podem sofrer adequações. Consultou 
também se as vagas da Biologia não precisariam entrar na lista de prioridades, o que foi 
confirmado por todos. Reiterou que as bancas para as avaliações dos professores adjuntos 
serão montadas pela Biologia, e que os grupos de trabalho já devem estar trabalhando 
nesse sentido, lembrou que a recomendação é que os professores da banca deverão ser 
todos externos, sendo os membros internos suplentes. Finalizou o tópico informando que 
no caso de professores titulares a banca é montada pela reitoria,  e os professores do 
Centro podem apenas sugerir nomes.

4. Discussão da alocação didática para o próximo quadrimestre;

As Prof.ªs Marcella e Hana apresentaram as disciplinas para o próximo quadrimestre e 
pediram para  que os  professores  que tinham interesses prioritários  se  manifestassem. 
Salientaram que não adiantaria  escolher com base no horário, pois somente depois de 
escolhidas as disciplinas é que os professores e o coordenador da disciplina irão decidir 
quem irá lecionar em cada horário. Solicitaram que os professores com possibilidade de 
lecionar as disciplinas Origem da Vida e Bases Experimentais se manifestassem, já que as 
disciplinas terão muitas vagas.

Às 13 horas e 30 minutos, enquanto se discutia o assunto, os professores Guilherme e 
Arnaldo saíram para a reunião do Conselho.

Após conversa entre os professores, ficaram decididas as seguintes prioridades:

1. Origem da Vida (18 turmas):
Professores: Ricardo (1 turma), Andréa, Vanessa Verdade, Fernando, Eduardo, Carlos 

Miyazawa. E professores que poderão dobrar que se manifestaram: Guilherme, Márcia e 
Andre;

2. Bases Experimentais (quantas turmas pudermos):
Professores: Carlos Alberto, Vanessa Freitas, Bruna, Maria Camila (se não ficar com 

SisBio IV), Carlos Miyazawa e Marcelo (se não conseguir ficar sem carga);

3. Bioquímica Funcional (2 turmas): Professores: Ana Carolina e Sérgio;

4. TBq (2 turmas): Professor Marcelo;

5. Biologia Celular (2 turmas): Professoras: Marcella Milazzotto e Bruna;

6. SisBio I (2 turmas): Professores: Vanessa Freitas, Carlos Alberto e Marcela Ramos;

7. SisBio IV (2 turmas): Professores: Daniel e Maria Camila contando com 1 docente do 
CMCC;
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8. Evolução (2 turmas): Professores: Luciana e Guilherme;

9. Conservação da Biodiversidade (2 turmas): Professores: Simone e Marcio;

10. Citogenética Básica (2 turmas): Professores: Marcella Milazzotto, Ricardo e Carlos 
Miyazawa;

11. Bio Animal II (2 turmas): Professores: Eduardo e Charles;

12. Bio Vegetal II (2 turmas): Professoras: Natália e Hana;

13. Modelagem de Sistemas Biológicos: CMCC;

14. Políticas Educacionais (2 turmas), ninguém se manifestou;

15. Práticas de ensino em Ciências e Matemática (2 turmas): Professora Mirian;

16. Prática de Ensino em Biologia II (2 turmas): Professoras: Mirian e Rosana;

17.  Estágio  Supervisionado  em  Ensino  Fundamental  I  (2  turmas):  ministrado  pelo 
mesmo docente de Prática de Ensino; 

18. Estágio Supervisionado em Ensino Médio II (2 turmas):  ministrado pelo mesmo 
docente de Prática de Ensino

As Prof.ªs Marcella e Hana explicaram que as turmas são abertas, oficialmente, quando 
há  um  número  mínimo  de  alunos.  Este  número  é  de  30  alunos  para  as  disciplinas 
obrigatórias, 20 para as eletivas e 10 para as livres. Expuseram que o PEAT (Programa de 
Ensino e Aprendizagem Tutorial) é um modo de os professores serem tutores que orientam 
os alunos ingressantes. Solicitaram aos professores que preencham as fichas do MUSICA 
colocando as disciplinas decididas na reunião, para assim ficar mais fácil para os novos 
coordenadores fazerem a alocação didática. Lembraram que a distribuição de disciplinas 
entre os professores ainda pode mudar, sofrendo ajustes, mas sempre que possível se 
segue  o  que  foi  acordado  na  reunião.  Finalizando,  informaram  que  os  editais  dos 
concursos já  estão disponíveis  no site  da UFABC e pediram para  que os professores 
divulguem as informações.

Sem mais, a reunião encerrou-se às treze horas e cinqüenta e quatro minutos.

Universidade Federal do ABC, R. Santa Adélia, 166, Bangu – Santo André – SP – 09210-170

Tel. 0 XX 11 – 4996-0150      www.ufabc.edu.br


