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Ata nº 005/2014/CCNH – Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas 

 

Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2014 da Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências 1 
Biológicas, realizada às onze horas, do dia cinco de dezembro de dois mil e catorze, na sala 219 do 2 
Bloco Delta da Universidade Federal do ABC, Campi 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 dos seguintes membros: Profa. Natália P. Ghilardi-Lopes, Profa. Fernanda 5 
Dias da Silva e Profa Renata Maria Augusto da Costa. Esteve presente a assistente em administração 6 
Natasha Ramos Morare, para oferecer apoio administrativo à reunião. Informes: 1. Concurso de 7 
professores visitantes: O Prof. Carlos informou que passou como item de expediente no Conselho de 8 
Centro do CCNH (ConsCCNH) e foi sugerida a inclusão de dois itens: “Bioquímica metabólica para 9 
biossíntese de gradação de macromoléculas” e “Enzimas, estruturas, propriedades e cinética de 10 
reações biológicas”, de modo a contemplar a inclusão da Bioquímica Funcional. Expediente: 1. 11 
Calendário 2015: O Prof. Carlos apontou aos presentes a necessidade de realizar um calendário de 12 
2015 para as reuniões do curso. Neste sentido, a Profa. Natália se propôs a realiza-lo e apresenta-lo 13 
aos demais membros posteriormente. 2. Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 14 
(ENADE): O Prof. Carlos esclareceu aos presentes os dados a respeito do ENADE prestado pelos 15 
alunos de curso, apontando, principalmente os problemas que poderão ser enfrentados por aqueles 16 
que não compareceram à prova. O Prof. Carlos informou que, superada a realização do exame, o 17 
momento passa a ser do preenchimento do questionário do coordenador do curso, de modo que é 18 
sugerido que este seja realizado por todos os membros da coordenação. Devido à falta de sistema na 19 
Universidade no momento da reunião, ficou acordado entre os presentes que preencheriam o 20 
questionário supramencionado em momento posterior, porém em conjunto. 3. Análise do pedido de 21 
redistribuição da Profa. Lúcia Helena Pelizer Passoto, da Universidade Federal do Triângulo 22 
Mineiro (UFTM): O Prof. Carlos apontou aos presentes o trâmite correspondente à solicitação de 23 
redistribuição na UFABC. Com relação ao caso concreto, o Prof. Carlos apresentou as informações 24 
do pedido da Profa. Lúcia Helena, bem como as razões que a levaram a realiza-lo. Após debaterem o 25 
tema, devido à falta de vagas no curso, ficou acordado que será enviado, para a solicitante, um e-mail 26 
informando a impossibilidade do atendimento de sua solicitação. 4. Formação de Grupo de 27 
Trabalho do Impacto da Estrutura Multicampi na Vida Acadêmica dos Docentes Ligados ao 28 
Curso do Bacharelado em Ciências Biológicas: O Prof. Carlos apontou aos presentes as razões que 29 
levaram á sugestão deste GT, de modo a convidar os docentes interessados a participar e efetuar 30 
sugestões quanto aos problemas referentes ao tema. O tema foi debatido pelos membros da 31 
coordenação, restando acordado que será enviado um e-mail aos docentes do curso para que estes 32 
manifestem sua intenção até fevereiro de 2015. 5. Vaga para docente: O Prof. Carlos informou que 33 
tem uma vaga disponível no curso, de modo que a ideia inicial era que fosse preenchida por um 34 
docente especializado em Paleontologia e Geologia. Neste sentido, tendo em vista que o curso possui 35 
um docente que se disponibiliza a ministrar nesta área, bem como os Professores Carlos Miyazawa e 36 
o Jire demonstraram afinidade por ela, a vaga será disponibilizada para outra especialidade do curso. 37 
Nada mais havendo a declarar, o coordenador Carlos Alberto deu por encerrada a reunião, da qual 38 
eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata. 39 
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