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Ata nº 004/2014/CCNH – Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas 

 

Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2014 da Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências 1 
Biológicas, realizada às catorze horas, do dia vinte e nove de outubro de dois mil e catorze, na sala 2 
219 do Bloco Delta da Universidade Federal do ABC, Campus SBC. A reunião foi presidida pelo 3 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, Prof. Carlos Alberto da Silva, e 4 
contou com a presença do vice coordenador, Prof Gustavo Muniz Dias, e dos seguintes membros 5 
titulares: Prof. Hana Paula Masuda, Profa. Natália P. Ghilardi-Lopes, Prof. Sérgio Daishi Sasaki, 6 
Prof. Danilo da Cruz Centeno, Prof. Cibele Biondo e Prof. Andréa Onofre de Araujo. Esteve presente 7 
o assistente em administração Maicon Teixeira, para oferecer apoio administrativo à reunião. 8 
Informes: Não houve nenhum informe. Expediente: 1. Edital Concurso Prof. Visitante: O Prof. 9 
Carlos Alberto colocou este assunto em discussão para que os membros pudessem discutir e opinar 10 
sobre como deve ser feito o edital, visto que a entrevista com os candidatos, como eles haviam 11 
mencionado na reunião anterior, não poderá ser realizada, pois esse procedimento não é previsto em 12 
edital e não existe tempo hábil para tal. Após algum tempo de discussão, os membros chegaram a 13 
conclusão de que deve ser feito apenas um edital, que contemple as duas formações de professores 14 
que o curso necessita, mantendo sem entrevista devido à falta de explicação na resolução para 15 
contratação. Houve uma discussão entre os membros sobre a formação esperada do prof. Visitante, e 16 
segundo a prof. Nathália, esperar que o futuro prof. Visitante tenha bioquímica funcional pode 17 
diminuir a quantidade de possíveis candidatos. A prof. Hana complementou dizendo que a ementa é 18 
muito abrangente. Após mais algum tempo de discussões, ficou decidido que “metabolismo 19 
energético” deve ser inclusa na formação do candidato. Houve uma preocupação de um dos membros 20 
sobre a viabilidade de se pedir um "projeto de pesquisa" para um professor que tem contrato de 1 21 
ano, renovável por mais 1. Segundo ela, pelo tempo ser muito curto, seria mais interessante optar por 22 
não incluir isso no processo seletivo e solicitar colaborações após a contratação. A prof. Hanna disse 23 
que devido à falta de um site dos laboratórios, fica difícil para o prof. visitante ver de forma clara os 24 
projetos que ele possa a vir colaborar. O Prof. Gustavo disse para colocar no edital um projeto de 25 
ensino, pesquisa e extensão, e mesmo com o tempo hábil curto, o motivo principal é saber se o 26 
docente tem condições de pelo menos redigir um projeto, mesmo que ele não seja finalizado no 27 
tempo em que ele ficar na UFABC. Após as sugestões, ficou decidido que será solicitado aos 28 
candidatos um plano de trabalho, incluindo possíveis colaborações em ensino pesquisa e extensão, de 29 
no máximo 20 páginas. O Prof. Carlos finalizou esse assunto apontando que vai deixar alguém 30 
encarregado de redigir o texto para ser incluso no edital, na parte da "análise do plano de trabalho 31 
e/ou projeto de pesquisa" Ordem do dia: 1. Aprovação de atas: O Prof. Carlos iniciou a votação 32 
para aprovação das atas das reuniões dos dias 28/08 e 26/03 do ano 2014. Todos presentes aprovaram 33 
as atas, com apenas a abstenção do Prof. Sérgio Daishi Sasaki. 2. Planejamento de oferta e 34 
alocação didática: O prof. Carlos disse que o BCT lançou os horários atrasados, após os cursos já 35 
terem enviados suas propostas, sendo assim, as alocações do BCT impactaram no curso do 36 
Bacharelado em Ciências Biológicas, causando algumas mudanças na oferta de disciplinas. O Prof. 37 
Carlos apontou que para 2015, com a mudança na resolução do ConsEPE, que regulamentou a 38 
diminuição na carga horária para docentes que acumulam algum cargo administrativo, houve um 39 
aumento de 2 créditos para todos os docentes do curso. Nada mais havendo a declarar, o coordenador 40 
Carlos Alberto deu por encerrada a reunião, da qual eu, Maicon Teixeira, lavrei a presente ata. 41 
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