Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016
DA PLENÁRIA DO CURSO DE BACHARELADO EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
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Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2016 da Plenária do Curso do Bacharelado em Ciências
Biológicas, realizada às quatorze horas do dia vinte e oito de julho de dois mil e dezesseis,
na sala A-102 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre
III, 3º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso do
Bacharelado em Ciências Biológicas, Prof. Otto Muller Patrão Oliveira, e contou com a
presença dos membros: Alberto José Olavarrieta Arab, Carlos Alberto da Silva, Carlos
Suetoshi Miyazawa, Daniel Carneiro Carretiero, Erico Fernando Lopes Pereira da Silva,
Fernando Zaniolo Gibran, Juliana Casares Araújo Chaves, Luciana Campos Paulino, Luiz
Roberto Nunes, Natália Pirani Ghilardi Lopes, Tiago Fernandes Carrijo e a representante
discente Márcia Gonçalves Dias. Tiveram suas ausências justificadas: Ana Paula de Mattos
Arêas Dau, César Augusto João Ribeiro, Cibele Biondo, Danilo da Cruz Centeno, Elizabete
Campos de Lima, Fúlvio Rieli Mendes, Gustavo Muniz Dias, Iseli Lourenço Nantes, Luciano
Puzer, Márcia Aparecida Sperança, Renata Simões, Simone Rodrigues de Freitas, Tiago
Rodrigues e Vanessa Kruth Verdade. Estiveram presentes os Assistentes em
Administração Raquel de Freitas Silva Cardim e Rodrigo Espirito Santo da Silva e a
estagiária Isabella Jacob Barreiro para oferecer apoio administrativo à reunião. Informes:
1 – O Prof. Otto informou que o planejamento para alocação de 2017 está começando e
que enviará um e-mail com os horários disponíveis. Disse que a recomendação do
ConsCCNH é para alocar docentes em disciplinas do BCT e específicas. 2 – Informou que a
Comissão de Internacionalização está formulando o site da UFABC em inglês e que será
necessária uma força tarefa para traduzir as ementas das disciplinas. Disse que enviará email para os coordenadores de disciplina solicitando que os mesmos as traduzam,
incluindo a bibliografia em inglês além da disponível em português. Além disso, informou
sobre a possiblidade de docentes interessados ministrarem disciplinas do BCT em inglês.
3 – O prof. Otto informou também que os pedidos de redistribuição, juntamente com a
documentação necessária, serão recebidos pelo e-mail da Secretaria até dia 08/08.
Ordem do dia: 1 – Aprovação das atas das reuniões realizadas em 24/11/2015,
23/02/2016 e 02/03/2016: Todas as atas foram aprovadas com alterações, por
unanimidade. Expediente: 1 – GT Docente e vagas para o Bacharelado em Ciências
Biológicas: O prof. Otto iniciou o assunto propondo que a licenciatura assuma disciplinas
do BCT, além dos créditos que já foram transferidos para a responsabilidade da
licenciatura (16 em Projeto Dirigido, 9 em Base Experimental das Ciências Naturais) e
mais algumas disciplinas específicas que foram criadas para a licenciatura). Disse também
que a situação atual é um quadro de 40 docentes efetivos do BCB e 6 da LCB e que, com o
arranjo do GT docentes, o BCB teria 42 vagas no total, sendo o 41º docente a professora
1

Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016
DA PLENÁRIA DO CURSO DE BACHARELADO EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Fabiana Rodrigues Costa Nunes, que vem por redistribuição da Unifesp, e o 42º entraria
por concurso da área de Taxonomia Vegetal, ocupando o lugar do prof. Eduardo Borba. O
Prof. Carlos expôs sua preocupação com a estratégia de valorização da licenciatura que, a
seu ver, separa as responsabilidades do bacharelado e da licenciatura. Diz que é contra
essa estratégia pois as disciplinas obrigatórias específicas de conteúdos biológicos ficam
sob responsabilidade do bacharelado apesar de fazerem parte da licenciatura. Assim,
sugere então uma divisão por áreas do conhecimento e não por curso e se diz contrário à
criação de novas disciplinas de conteúdo específico com foco na área pedagógica.
Questionou também a mudança de responsabilidade de disciplinas do BCT da biologia
para a química. O prof. Otto respondeu o questionamento informando que a mudança foi
um equívoco e que isso aconteceu porque foi solicitado que o BCB fizesse um esforço
para passar a responsabilidade para a química para que eles chegassem ao número de
docentes que possuem hoje, porém disse que conversará com os coordenadores para
voltar o que havia sido transferido. Sobre as disciplinas específicas que foram criadas para
a licenciatura, disse que existe uma exigência do MEC no que diz respeito ao tempo de
integralização e que o BCT ocupa um grande espaço na grade, então a licenciatura teve
que compactar os conteúdos. O prof. Otto continuou a discussão dizendo que uma das
coisas que o GT traz de interessante é a duplicação de disciplinas para, futuramente,
atender o aumento na quantidade de alunos matriculados, pois atualmente os alunos do
BCB e da LCB são os mesmos. Disse também que se os coordenadores das licenciaturas
optarem pela migração para LI, eles assumirão a responsabilidade de criar disciplinas
específicas a fim de ter espaço na grade para voltar a ter disciplinas em comum com o
BCB. O prof. Carlos se manifestou dizendo que não devem voltar as atenções ao LI e o
prof. Daniel informou que a planilha do GT não é algo definitivo e que todos devem
alterá-la para ficar ao agrado do BCB. Falou também sobre seu descontentamento com a
divisão de campus da Biologia. Sobre as LI, o prof. Daniel levantou o questionamento
sobre a criação de dois biólogos distintos e se a licenciatura contratará profissionais da
área de ensino para lecionar disciplinas de assuntos específicos da biologia, pois é a
justificativa das novas vagas. O prof. Otto sugeriu presença dos docentes do bacharelado
nas reuniões da licenciatura e sugeriu que apresentassem propostas para o bacharelado.
A profa. Luciana se manifestou informando que surgiu a discussão em uma plenária
anterior de adicionar aspectos pedagógicos em algumas disciplinas e que se pôs contra
essa sugestão. Então questionou por que algumas disciplinas computam na tabela como
totalmente do bacharelado sendo que o docente que a leciona faz parte da licenciatura e
como se vai computar essas disciplinas para alimentar a tabela de uma forma realista. O
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prof. Otto respondeu que devem ser apresentadas propostas sobre este cenário. A prof.
Luciana questionou também sobre um edital citado pela profa. Fernanda em uma reunião
anterior que trata de uma vaga extra de redistribuição e se seria possível abrir novas
vagas, fora deste quadro atual. O prof. Otto informou que essa vaga é um adicional
disponibilizado pela reitoria e que não entra no quadro das 42 vagas atuais. O prof. Daniel
levantou a questão de que todos devem estar aptos a manipular a planilha e sugeriu uma
votação definitiva em uma próxima reunião. O prof. Otto informou que as disciplinas de
opção limitada devem ser ofertadas de acordo com a quantidade que deve ser dada num
ano, e que a responsabilidade é do curso que tem esta disciplina como obrigatória, sendo
o caso de estender para os outros cursos caso tenha muita demanda. O prof. Otto sugeriu
fazer alterações na planilha a fim de ter propostas palpáveis, marcar em vermelho essas
alterações e enviar via e-mail até o dia 10/08. Nada mais havendo a declarar, o Prof. Otto
Muller Patrão de Oliveira deu por encerrada a reunião, da qual eu, Isabella Jacob Barreiro,
lavrei a presente ata.

Otto Müller Patrão de Oliveira
Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas

Isabella Jacob Barreiro
Estagiária do CCNH
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