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1

Às dez horas do dia doze de novembro de 2015, reuniu-se em reunião ordinária a

2

coordenação do curso Bacharelado em Ciências Biológicas, na sala 301-2 da

3

Universidade Federal do Abc. A reunião foi presidida pelo Coordenador do curso

4

de Bacharelado em Ciências Biológicas, Prof. Carlos Alberto da Silva, e contou

5

com a presença do vice-coordenador do curso de Bacharelado em Ciências

6

Biológicas, Prof. Gustavo Muniz Dias, os membros Profs. Hana Paula Masuda,

7

Natalia Pirani Ghilardi-Lopes, Danilo da Cruz Centeno, Andrea Onofre de Araújo,

8

e os convidados Profs. Otto Muller Patrão de Oliveira e Alberto José Olavarrieta

9

Arab. Esteve ausente com justificativa a Profa. Cibele Biondo. Informes: 1.

10

Revisão do PPC. O Prof. Carlos explicou como ocorreram os trâmites da Revisão

11

do PPC quanto à avaliação na CG e no ConsEPE, das reuniões que participou e o

12

resultado que foi a não aprovação do oferecimento do curso em período integral,

13

devido ao receio de que isso comprometesse o projeto pedagógico da UFABC,

14

houve aprovação para a oferta em matutino e noturno, desde que em 14

15

quadrimestres. 2. Reunião com discentes. O Prof. Carlos informou como foi a

16

reunião com os discentes, salientou que foi muito produtiva, com muita

17

participação, no entanto houveram muitas reclamações sobre docentes, orientou

18

os alunos a formalizarem as reclamações e realizarem as avaliações de CPA.

19

Ordem do dia: 1. Quadro de matriz do PPC. O Prof. Carlos apresentou o quadro

20

de matriz para decisão sobre mantê-lo ou alterá-lo, tendo em vista que o estudo

21

anteriormente realizado foi para período integral. Após discussão acerca do

22

assunto, decidiu-se por manter a mesma matriz. 2. Aprovação das atas das

23

reuniões de 01/07/2015, 05/08/2015 e 01/10/2015. As atas foram aprovadas. 3.

24

Planejamento alocação didática 2016. O Prof. Carlos informou que foi um trabalho

25

complexo, esclareceu que priorizou a oferta das disciplinas obrigatórias e que

26

muitas das disciplinas de opção limitada não serão ofertadas. Informou ainda que

27

vários docentes não responderam o questionário, nesses casos, fez a alocação de

28

acordo com a afinidade do docente com a disciplina. A média de créditos do curso
1
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1

ficou entre 14 e 16, sendo que o CCNH está com média 20 com desvio de 2. O

2

Prof. Carlos apresentou a alocação de todos os docentes, e foram realizados

3

alguns ajustes. O planejamento será apresentado à plenária em reunião a ser

4

agendada. 4. Pedido de redistribuição do Prof. César Rangel Pestana. O Prof.

5

Carlos apresentou o material do candidato, após discussão acerca do assunto,

6

decidiu-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que não há interesse e

7

vagas para a área. Será emitido parecer e enviado à Secretaria do CCNH. 5. Vagas

8

para contratação de novos docentes efetivos. O Prof. Carlos informou sobre as

9

vagas disponíveis nos centros, as quais deverão ser distribuídas entre as áreas. O

10

CCNH possui 12 vagas e para sua distribuição será adotada uma estratégia

11

levando em consideração a contribuição das grandes áreas do CCNH com o BC&T.

12

O Prof. Carlos apresentou as porcentagens solicitadas por centro e pelas grandes

13

áreas do CCNH. Esclareceu que no momento os diretores dos centros estão em

14

fase de discussão sobre a possibilidade em deslocar as vagas entre os centros, e

15

sobre as porcentagens de docentes nas disciplinas em comum dos centros, sendo

16

que a próxima reunião será para acordar as porcentagens dentro das áreas. Após

17

discussão acerca do assunto, o Prof. Carlos salientou a necessidade de que não

18

seja esquecido um acordo firmado em reunião entre os docentes do Bacharelado

19

e da Licenciatura em Ciências Biológicas, de que ao abrir disciplinas de

20

conteúdos gerais os docentes assumiriam as aulas dessas disciplinas, porque na

21

época não havia nenhuma vaga. Agradecendo a todos, o Prof. Carlos deu

22

encerrada a reunião. Do que para constar eu, Raquel de Freitas Silva Cardim,

23

Assistente em Administração do CCNH, lavrei a presente ata.

Carlos Alberto da Silva
Coordenador do curso Bacharelado em Ciências Biológicas
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