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Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso do Bacharelado 1 

em Ciências Biológicas, realizada às quatorze horas do dia dez de maio de dois 2 

mil e dezesseis, na sala 219 do Bloco Delta da Universidade Federal do ABC, sita 3 

à Rua Arcturus, 03 - Jardim Antares, Bloco Alfa II, 2º andar, São Bernardo do 4 

Campo. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso de Bacharelado em 5 

Ciências Biológicas, Prof. Otto Müller Patrão de Oliveira, e contou com a presença 6 

do Vice-Coordenador Prof. Alberto José Arab, e dos membros Profs Danilo da 7 

Cruz Centeno e Hana Paula Masuda. Informes: 1. Atualização sobre concurso 8 

para professores visitantes: o Prof. Otto informou aos presentes sobre a 9 

contratação dos candidatos aprovados nos processos seletivos em andamento. 10 

Informou que os Professores Tiago Fernandes Carrijo e Anselmo Nogueira 11 

entraram em exercício já estão alocados em algumas disciplinas, agora está 12 

aguardando a entrada do Prof. Erico Fernando Lopes Pereira da Silva em 13 

01/06/2016. 2. GT Docentes: o Prof. Otto informou aos presentes como está 14 

funcionando o GT docentes e em que fase estão no atual momento. Informou que 15 

para o dia seguinte está marcada uma reunião com a direção do CCNH para 16 

apresentação do estudo realizado pelo GT, para avaliar a carga didática dos 17 

docentes da universidade e fazer uma divisão igualitária. Esclareceu que a divisão 18 

no centro já foi feita, não havendo muitas mudanças. Ressaltou que o 19 

Bacharelado em Ciências Biológicas é o único que tem o total de docentes e tudo 20 

está muito bem planejado, tem a melhor divisão em relação a disciplinas BI’s e 21 

específicas, acrescentou que o curso está funcionando muito bem, portanto não 22 

vê motivos para diminuir ou aumentar a oferta de disciplinas.  Houve discussão 23 

acerca do assunto, chegando a conclusão de que não há necessidade em 24 

modificar a oferta de disciplinas. O Prof. Otto ressaltou que em relação as 3 vagas 25 

destinadas à área Biologia, vai ter que ser conversado com a Licenciatura em 26 

Ciências Biológicas, a intenção da Direção e do Conselho é de que os docentes 27 

ministrem disciplinas tanto nos BIs quanto das específicas. Houve discussão 28 

acerca do impacto que as LI’s podem causar ao curso, e os cuidados que 29 

precisam ser tomados em relação ao planejamento, os quais somente poderão 30 

ser definidos após o término do estudo do GT. 3. Alteração na composição do 31 

NDE: O Prof. Alberto e a Profa. Hana informaram o teor da última reunião do 32 

NDE, o Prof. Carlos Alberto da Silva foi eleito como presidente provisório, até que 33 

os novos membros possam eleger um novo presidente na próxima reunião. Em 34 

relação à alteração dos membros, permanecerão os Profs. Jiri Borecky, Carlos 35 

Alberto da Silva e Natália Pirani Ghilardi-Lopes e sairão os Profs. Renata Maria 36 

Augusto da Costa, que está de licença, Hana Paula Masuda e André Eterovic, 37 
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sendo que estes dois últimos se comprometeram a permanecer como membros 1 

caso nenhum outro docente se interesse. O Prof. Otto vai enviar e-mail para a 2 

plenária, mencionando as atribuições do NDE, solicitando manifestações de 3 

interesse em compor o NDE, se houverem muitos interessados a coordenação 4 

escolherá três docentes. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da reunião anterior 5 

19/04/2016 (anexo): ata aprovada por 3 votos e uma abstenção da Profª Hana, 6 

pelo motivo de ter chegado atrasada na referida reunião. 2. Análise dos pedidos 7 

de redistribuição dos professores Cleide Bonfetti, Marcelo Vallim, Mateus Sudano, 8 

Renata Pascon e Thaísa Carvalho: o Prof. Danilo relatou sobre as solicitações de 9 

redistribuição, ressaltou que os currículos são bons, no entanto considera que não 10 

é prioridade para o curso, por não haver demanda. Seu parecer foi desfavorável 11 

aos pedidos. Após discussão sobre o assunto, houve votação nominal. O relato 12 

foi aprovado por unanimidade. O Prof. Otto emitirá os pareceres de negativa. 3. 13 

Elaboração do calendário de reuniões: As reuniões do segundo quadrimestre 14 

ocorrerão todas as primeiras quartas-feiras do mês às 14h no campus de São 15 

Bernardo do Campo. Expediente: 1. Credenciamento e descredenciamento no 16 

curso: O Prof. Otto informou da necessidade em se criar um documento definindo 17 

as regras para credenciamento e descredenciamento no curso, após discussão 18 

sobre o assunto, ficou definido que será verificado o documento elaborado pelo 19 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, realizar as adaptações necessárias 20 

ao curso e apresentar na próxima reunião. 2. Alocação didática: A Profa. Hana 21 

solicitou que a alocação didática seja iniciada mais cedo do que até o momento 22 

vem sendo feito, a fim de evitar problemas. O Prof. Otto informou que é possível, 23 

mas ressaltou que a alocação realizada pelo Prof. Carlos Alberto da Silva havia 24 

ficado muito bom, no entanto neste quadrimestre ocorreram alguns fatores que 25 

prejudicaram o andamento, como mudança de coordenação do BC&T, por 26 

exemplo. Houve discussão acerca dos créditos, do rodízio de disciplinas e aulas 27 

aos sábados. Nada mais havendo a declarar, o Prof. Otto Muller Patrão de 28 

Oliveira deu por encerrada a reunião, da qual eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, 29 

lavrei a presente ata. 30 
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