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

ATA DA QUARTA 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 JULHO DE 2010.
Aos doze de julho de dois mil e dez, às dezesseis horas, na sala 504 do Bloco B,
reuniram-se os membros dos referidos cursos, sob a presidência dos Prof. s Charles
Morphy Dias dos Santos e Rosana Louro Ferreira Silva, Coordenadores dos Cursos
de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas, respectivamente. Estiveram
presentes os docentes e servidor que assinaram a lista anexa.
Informes da Coordenação:
O Prof. Charles iniciou a reunião saudando os presentes. Informou que a pauta da
reunião seria sobre Alocação didática do terceiro quadrimestre de 2010, Planejamento de
disciplinas de 2011 e Formação do colegiado pro tempore.
O diretor do CCNH, prof. Arnaldo, informou a criação da Comissão de Espaços do
CCNH que estudará a alocação de docentes para espaços de pesquisa. Informou também
que o grupo do Bloco A está finalizando seus estudos. Comunicou que encaminhará a
portaria de criação da nova Comissão e o colegiado da Biologia deverá indicar dois nomes
para o Conselho de Centro deliberar. Explicou que esta escolha será livre e os
representantes terão a função de pensar espaços futuros para pesquisa, onde puder existir
e onde houver demanda. Lembrou, ainda, que haverá representantes de todas as áreas.
O prof. Charles informou que o prof. Eduardo marcou uma reunião com os alunos
para discutir estágio. Explicou que não há ainda regulamentação sobre o assunto na
UFABC, e seria interessante que os docentes comparecessem e incentivassem seus
alunos a comparecerem também na reunião. O prof. Eduardo informou que os alunos já
poderão fazer matrícula no próximo quadrimestre na disciplina de estágio em Biologia.
O prof. Charles comunicou que o grupo de Evolução & Diversidade fará o I
Simpósio de Evolução & Diversidade nos dias 1, 2 e 3 de setembro, e haverá verba para
trazer docentes de fora. Solicitou ajuda aos docentes que não fazem parte do grupo para
divulgar o evento.
Ordem do dia:
1. Alocação didática do terceiro quadrimestre de 2010
O prof. Charles informou que na última reunião do Comitê de Graduação (CG) foi
colocada a sugestão de oferecimento de disciplinas obrigatórias para todos os
quadrimestres, e como houve várias entradas de alunos em períodos distintos, haverá a
responsabilidade de oferecer as obrigatórias em todos os quadrimestres em que houver
alunos no quadrimestre ideal para cursar disciplina, o que pareceu absurdo no começo,
mas após conversa com o prof. Arnaldo e alguns professores, viu-se que não será tão
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difícil. Mostrou na projeção as disciplinas que serão oferecidas no terceiro quadrimestre de
2010. Explicou que era preciso escolher os nomes dos docentes e as disciplinas a serem
ministradas. Após consenso, a distribuição de docentes e disciplinas ficou da seguinte
forma:
Bioética (2-0-2)
Ana Paula
Biologia Animal III (3-2-3)
Vanessa V. & Fernando Gibran
Biologia do desenvolvimento (2-2-4)
Vanessa F. & Bruna
Biologia Vegetal III (3-2-3)
Ricardo L. & Hana
Evolução (3-2-3)
Luciana
Genética Geral (3-2-3)
Renata & Márcia
Geologia e Paleontologia (2-2-4)
Guilherme
Microbiologia I (4-2-4)
Maria Cristina & Antônio Sérgio
Modelagem de Sistemas Biológicos (4-0-4)
Alessandro Nascimento (CECS) e/ou Rodney (a definir)
Morfofisiologia Evolutiva (4-0-4)
Charles & Marcelo
Projeto Dirigido (0-2-10)
Marcela, Marcella
Seminários em Biologia I (1-0-2)
Marcela, Marcella
Sistemas Biológicos II (4-2-4)
Carlos, Maria Camila, Daniel C.
Sistemática e Biogeografia (2-2-4)
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Eduardo & Andréa
Toxicologia (4-2-4)
Daniele & Fúlvio (a definir)
Virologia (4-0-4)
Maria Cristina & Antonio Sérgio
Trabalho de Conclusão de Curso em Biologia (2-0-2)
Charles, Marcela, Marcella (a definir)
Transformações nos Seres Vivos e Ambiente (3-0-4)
Simone (2), Fernando Gibran (1), André (2), Márcio (2), Natália (2), Carlos M. (2), Vanessa
V. (1), Sandro (1), Eduardo (1)
CECS: Dácio (2), Luisa (2), Diana (1), Sandra (1), Helena (1)? (a definir)
Origem da Vida
Daniel C., Sérgio, Jiri, Tiago Rodrigues, Ana Carolina G., Marcelo C. (a definir)
O prof. Charles comunicou que a partir deste quadrimestre não será possível
cancelar disciplinas, mesmo se houver apenas um aluno matriculado, e ainda, que as
obrigatórias deverão sempre ser oferecidas em ambos os períodos, de manha e à noite,
enquanto que sobre as de opção limitada nada foi falado. Enfatizou que colocou seu nome
na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso em Biologia porque está nas obrigações do
coordenador cuidar desta atividade. Sobre a disciplina Origem da Vida, afirmou que na lista
da PROGRAD esta não estava prevista, mas como no projeto pedagógico do BCH ela
consta, e o número de entrada de alunos deste curso é de 200, totalizando 6 turmas,
passou a trabalhar com esta possibilidade de oferecimento, contudo ressaltou que o
assunto ainda não está totalmente esclarecido. Explicou que mesmo não havendo o
oferecimento de certas disciplinas para quem reprovou, haverá o oferecimento destas para
o BCH, e enfatizou que as aulas para o BCH precisarão ser ministradas em São Bernardo,
já que o curso ocorre neste campus. A prof.ª Rosana perguntou se alunos do campus
Santo André reprovados poderão fazer as disciplinas em São Bernardo. O prof. Arnaldo
respondeu que ainda será informado sobre esta possibilidade. O prof. Charles perguntou
se algum docente estava fora do quadro planejado, além do prof. Arnaldo e da prof.ª
Marcela, sendo que ninguém se manifestou. Perguntou, ainda, se algum docente tinha
alguma dúvida ou sugestão, e disse ser interessante que preencham o Música de acordo
com as prioridades definidas nesta reunião,. O prof. Charles enfatizou que quando os
professores forem preencher o Música não devem se esquecer das disciplinas que
pretendem oferecer. A prof.ª Luciana lembrou que no Música existe a possibilidade de se
deixar em branco as segundas e terceiras opções. O prof. Arnaldo disse que no momento
o procedimento é feito desta forma, pelo Música, mas que não se sabe como será feito no
futuro. O prof. Charles demonstrou preocupação com a disciplina de Geologia e

Universidade Federal do ABC, R. Santa Adélia, 166, Bangu – Santo André – SP – 09210-170
Tel. 0 XX 11 – 4996-0150

www.ufabc.edu.br

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

paleontologia, pelo fato de só existir um professor no quadro que a ministre, assim,
solicitou que, se alguém tiver interesse, ajude o professor Guilherme.
2. Planejamento de disciplinas de 2011
O prof. Charles explicitou que a PROGRAD quer que sejam oferecidas todas as
obrigatórias de acordo com o semestre devido. Mostrou que foi feito um planejamento pela
Coordenação da Biologia, sem contar as disciplinas de opção limitada, com a tabela a
seguir:
2011 – Disciplinas Obrigatórias
1º
quadrimestre

7º
Práticas Ecologia
Bio Animal I
Bio Vegetal I
Genética Molecular

2º
quadrimestre

8º
Sistemas Biológicos I
Bio Animal II
Bio Vegetal II
Evolução

3º
quadrimestre

9º
Projeto Dirigido
Sistemas Biológicos II
Bio Animal III
Bio Vegetal III
Bioética

9º
Projeto Dirigido
Sistemas Biológicos II
Bio Animal III
Bio Vegetal III
Bioética
10º
Sistemas Biológicos III

Origem
(BC&T)

da

Vida

Transformações dos
Seres Vivos
Origem
da
Vida
(BC&H)
TBQ

11º
Sistemas Biológicos IV

5º
Bioquímica Funcional
Biologia Celular
12º
TCC
Modelagem Sistemas
Biológicos

+ Disciplinas de opção-limitada
Em 2011, não serão oferecidas disciplinas do 6º quadrimestre.
2012
1º
quadrimestre
2º
quadrimestre
3º
quadrimestre

10º

12º

6º

11º

-

7º

12º

-

8º
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O prof. Charles passou que no primeiro momento a situação parecia complicada,
mas pelo que foi visto há pouca sobreposição. Avisou que o planejamento de disciplinas
será feito desta forma até a situação se normalizar, ou seja, até que só se tenham na
UFABC alunos que tenham entrado no primeiro quadrimestre do ano. Demonstrou que
pensa que não há tantos problemas na situação, e que se pode fazer uma reunião para
pré-alocação para o ano todo, onde se insiram as disciplinas do ano todo de 2011.
Identificou que haverá alguns problemas, mas que estes serão minimizados com a vinda
de professores, como a vinda do professor da UFMG, Eduardo Borba. O prof. Arnaldo
informou que o CONSUNI já aprovou a vinda deste professor, e que agora a vinda
depende da Universidade de origem do mesmo, e ainda, que haverá concurso este ano e
provavelmente os novos professores assumirão no início do ano que vem. O prof. Charles
registrou ser importante passar para os alunos que não serão oferecidas disciplinas do 6º
quadrimestre no ano de 2011, pois estas estão sendo oferecidas agora em 2010 e só
serão oferecidas em 2012, assim os alunos devem estar cientes disto, por isso a reunião
será importante. Analisou que é preciso se fazer um esforço para que as disciplinas de
opção limitada sejam oferecidas pelo menos uma vez por ano. Enfatizou a importância de
estarem planejados os oferecimentos futuros de disciplinas para que tanto os professores
quanto os alunos saibam e possam se planejar. Destacou que existe um rol de disciplinas
de opção limitada, e que a média de carga horária dos professores da UFABC está baixa.
Comparou a situação à de outras Federais. Esclareceu que a meta é de 8 horas semanais
por semestre para cada professor, e que apesar de se terem mais dias letivos na UFABC a
média está muito baixa ainda. Complementou informando que a PROGRAD irá cobrar esta
média maior e que dar 6 créditos por semestre será o ideal, e ainda, que será difícil dar
apenas uma disciplina por quadrimestre, por orientação da própria PROGRAD, e pelo fato
de se estar fora do que é posto pelos termos legais. Concluiu que por tudo isso um
planejamento desse caráter será importante para que todos possam se planejar, assim
ressaltou que o docente deve procurar dar em torno de 18 créditos por ano, sendo que são
3 quadrimestres no ano. O prof. Arnaldo, sobre a necessidade de o docente ter que dar um
número determinado de créditos por ano, relatou que ainda não há uma interpretação
formal sobre o assunto, e que foi solicitada uma interpretação formal ao procurador da
UFABC. O prof. Charles ressaltou que legalmente o docente deve ter no mínimo 8 horas e
no máximo 20 horas de aula semanais, seja na graduação, pós ou extensão. O prof.
Arnaldo informou que existe um grupo de sistemática para contar créditos do qual ele
participa, e que provavelmente farão as atribuições da pós primeiro, por esta ter um menor
número de disciplinas, e em seguida as da graduação. O prof. Charles assumiu que
passará para todos a tabela com todas as disciplinas para que pensem e vejam quais são
de interesse. Solicitou que após a decisão enviem um retorno da informação com quais
disciplinas querem e poderiam dar e em qual quadrimestre, para que possa ser feito o
planejamento. Relembrou que o oferecimento das obrigatórias deverá ser feito nos
períodos ideais com base nas entradas dos alunos. A prof.ª Marcella informou que a
orientação era de oferecer as disciplinas no quadrimestre ideal e abrir poucas turmas. O
prof. Charles informou que por regra não serão abertas duas vezes, contudo devido à
demanda há a possibilidade de abrir. O prof. Guilherme avisou que é bom lembrar que a
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questão dos horários foi caótica neste quadrimestre e é essencial que seja melhorada. O
prof. Charles disse que foi feita a pré-alocação por horário, e que o problema deste
quadrimestre ocorreu por causa da falta de espaço. Contudo, o prof. Guilherme ressaltou
que é preciso deixar claro que o ocorrido não pode acontecer novamente. O prof. Charles
respondeu que para este quadrimestre a PROGRAD contará com o bloco A. Ressaltou que
tentou ao máximo fazer uma distribuição igualitária. A prof.ª Hana lembrou que a questão
de não se repetir turma deve ser feita com cautela, pois haverá disciplinas que contarão
com aumento de alunos devido aos novos que irão entrar e aos repetentes, portanto,
poderá haver um inchaço que pode ocorrer principalmente nas obrigatórias do BCT.
Sugeriu também atentar-se para que as disciplinas tenham número fixo de alunos, porque
o docente se prepara para dar a disciplina para certo número de alunos e de repente há
algum problema de comunicação que aumenta o número por turma. O prof. Charles
comunicou que decidiram critérios para que isso não ocorra novamente. Destacou que o
planejamento está sendo feito de acordo com o que a PROGRAD orientou, e mesmo que
possa ocorrer a necessidade de se abrir novas turmas por demanda, sempre deve ser
efetuado um planejamento sistemático. A prof.ª Luciana lembrou que devido ao fato do
BCT e do BCH terem disciplinas iguais o problema pode ser contornado, já que consta no
edital que disciplinas podem ser oferecidas em outro campus, de maneira que quem repete
em um campus pode cursar a disciplina no outro. Enfatizou, ainda, que o procedimento de
oferecer números infinitos de turmas não existe em lugar nenhum. O prof. Marcelo expôs
que o trancamento é que dificulta. A prof.ª Luciana informou que a regra atual é que se
pode trancar somente duas disciplinas por quadrimestre. A prof.ª Rosana lembrou que é
importante apresentar essas informações aos alunos. A prof.ª Marcella ressaltou que o que
consta no projeto pedagógico é apenas sugestão de matricula. A prof.ª Rosana questionou
como ficará do ponto de vista dos alunos o fato de que se um aluno reprovar em uma
destas disciplinas em 2010 só conseguirá cursá-la em 2012. O prof. Charles relembrou que
se a PROGRAD trabalha com o primeiro quadrimestre sendo o da entrada é preciso
trabalhar assim até que os alunos de entradas diferentes forem embora, e somente depois
disso é que este problema de sugestão de matriz será resolvido. Concluiu dizendo que
enviará a todos estas informações e que será interessante os professores informarem bem
os alunos.
3. Formação do colegiado pro tempore:
O prof. Charles disse ser preciso formar um colegiado para a Biologia, mesmo que
seja pro tempore, por não terem sido estabelecidas ainda as regras para esta formação de
colegiado. Informou que ainda é coordenador pro tempore e apresentou o professor Carlos
como vice-coordenador pro tempore. Comunicou que será preciso ainda um esforço nos
reconhecimentos dos cursos, como na elaboração de documentos e estratégias. Assim,
demonstrou a necessidade da formação de um colegiado, mesmo que pro tempore, e
como não existem regras ainda este colegiado pode ser feito por quantas pessoas se
desejar, contudo, mostrou acreditar que quatro pessoas sejam suficientes, além do
coordenador e vice. Disse não saber como montar o colegiado, por isso pensou, a princípio
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em contar com as professoras Hana e Marcella, por terem experiência, e com o professor
André, por estar a mais tempo na UFABC e por ser de uma área diferente da maioria.
Perguntou se alguém que havia entrado esse ano e não tivesse atribuição administrativa
gostaria de participar. A prof.ª Rosana lembrou que na verdade será preciso formar dois
colegiados, e que no da Licenciatura é importante ter professores não só da prática de
ensino, pois estes são só alicerces do conhecimento adquirido nas outras disciplinas de
teoria. Disse que não tinha pensado ainda na composição do colegiado, mas que haverá
muito trabalho em ambos os cursos, como o da auto-avaliação dos mesmos. Concluiu seu
ponto de vista informando que queria tomar a decisão coletivamente. A prof.ª Marcella
sugeriu a formação de só um colegiado pro tempore. O prof. Charles, contudo, lembrou
que no caso de uma visita do MEC, como são dois cursos, deverão ser apresentados dois
colegiados. O prof. Marcelo destacou que com tantos professores novos é interessante
renovar o colegiado. O prof. Charles enfatizou que grupos grandes tendem a não
funcionar. O prof. Arnaldo disse que o trabalho deve ser bem dividido. O prof. Charles
colocou que prefere dois colegiados, cada um com coordenador, vice e mais quatro
docentes. Disse que os problemas restritos da licenciatura são menores que os do
bacharelado. A prof. Rosana enfatizou que cada um tem problemas específicos mas que
ambos têm muita coisa comum. O prof. Arnaldo perguntou se alguém se habilitava para
compor os colegiados. O prof. André disse que a ele parece ser interessante se formar um
único colegiado, sendo, em sua opinião, uma ação que economizaria serviço, e os
componentes de um colegiado poderiam participar do outro. Mas, o prof. Arnaldo disse não
ser recomendada esta ação, pois quatro pessoas ficariam sobrecarregadas. A prof.ª
Rosana informou que deverá haver avaliações de disciplinas. O prof. Charles manifestou
que em sua opinião não seria bom envolver pessoas que não entendem nada a respeito da
Licenciatura. Já a prof.ª Rosana demonstrou achar que é importante que se tenham
pessoas não só do ensino, além do fato de que é preciso contar com mais docentes na
formação do colegiado. O prof. Charles perguntou a todos quem se habilitaria. Formaramse os colegiados pro tempores da seguinte forma:
Colegiado de Bacharelado em Ciências Biológicas: Professores Charles Morphy
Dias dos Santos, Carlos Alberto Silva, Hana Paula Masuda, Marcella Pecora Milazzotto,
André Eterovic e Vanessa Morais Freitas.
Colegiado de Licenciatura em Ciências Biológicas: Professoras Rosana Louro
Ferreira Silva, Mirian Pacheco Silva, Natália Pirani Ghilardi Lopes, Maria Camila Almeida,
Bruna Romana de Souza e Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda.
Os professores Charles e Rosana disseram que se algum outro docente quiser
trabalhar deve escrever para eles. Encerraram a reunião às 17h20min.
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