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ATA  DA  QUINTA REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  2010 DOS 
CURSOS  DE  BACHARELADO  E  LICENCIATURA  EM 
CIÊNCIAS  BIOLÓGICAS  DO  CENTRO  DE  CIÊNCIAS 
NATURAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ABC, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE NOVEMBRO DE 
2010.   

Aos dezessete de novembro de dois mil e dez, às catorze horas, na sala S302 do 
Bloco A, reuniram-se os membros dos referidos cursos, sob a presidência dos Prof.s 

Charles Morphy Dias dos Santos e Rosana Louro Ferreira Silva, Coordenadores 
pro tempore 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 apresentou 
o planejamento 2011 de disciplinas aos alunos da área de biologia. Informou que o vice-
coordenador, prof. Carlos Silva, e a prof.ª Maria Camila estavam participando de pregão e 
por isso não puderam participar da reunião. Disse que na parte final a professora Rosana 
falaria das avaliações das disciplinas.

Ordem do dia:

1. Apresentação do planejamento de disciplinas de 2011 e alocação didática para o 
próximo ano;

 O prof. Charles informou que para fazer este planejamento partiu da orientação da 
PROGRAD de oferecer as disciplinas de acordo com a entrada dos alunos. Mostrou a 
alocação prévia das disciplinas de 2011. Apresentou as disciplinas obrigatórias a serem 
oferecidas no próximo quadrimestre.  Informou que fizera  uma organização  prévia  com 
base  nas  disciplinas  que  os  professores  já  ofereceram.  Passou  que  os  docentes que 
ficaram sem disciplina  poderiam ter  uma oportunidade  de dispensa  de carga didática. 
Questionou se alguém teria interesse na disciplina projeto dirigido, e disse que se houver 
basta  escolhê-la  no  sistema  Música.  Repassou  com  os  professores  disciplina  por 
disciplina. Lembrou que todas serão oferecidas em duas turmas, tanto pela manhã quanto 
pela noite, e que terão de ser oferecidas, independente do número de alunos inscritos, 
contudo, se não houver alunos inscritos, não será preciso oferecê-la. Esclareceu que, a 
princípio,  desconsiderou pedidos de dispensa de carga didática  e preferiu  não colocar 
novos docentes no primeiro quadrimestre, para evitar contar com pessoas que possam não 
estar presentes no momento necessário.

As  disciplinas  para  o  primeiro  quadrimestre  de  2010  ficaram  pré-alocadas  da 
seguinte forma:

Obrigatórias:
Projeto Dirigido: ainda sem docente definido; 
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Práticas de Ecologia: professores Simone e Marcio Werneck;
Sistemas Biológicos II: professores Carlos Silva, Daniel Carretiero e Maria Camila;
Genética  Molecular:  professora  Renata  e  Márcia  Sperança,  além da professora 

Maria Cristina, que poderá entrar no lugar da professora Renata;
Sistemas Biológicos III: professoras Marcela Sorelli e Marcelo Christoffolete;
Modelagem de Sistemas Biológicos: professores do CECS, se forem auxiliados nas 

aulas práticas;
Bioética: professora Ana Paula Arêas;
Trabalho de Conclusão de Curso em Biologia: ainda sem docente, depende de qual 

for o arranjo feito;
Biologia Vegetal I: professoras Natália e Andrea;
Biologia Animal I: professores Charles, Eduardo e Guilherme;
Biologia Vegetal III: professores Hana e Ricardo;
Biologia Animal III: professores Vanessa e Fernando;
Transformações nos Seres Vivos e Ambiente: turmas extras com os professores 

Carlos Miyazawa, André Eterovic e Eduardo Borba.

Opção-limitada:

Disciplinas de opção-limitada da área de Biologia, oferecidas neste quadrimestre 
por docentes da Biologia e afins:

Biofísica: professor Jiri;
Bioquímica Experimental: professores Tiago Rodrigues e Gisele. A professora Ana 

Carolina  disse  que,  se  for  necessário,  poderá  oferecer.  A professora  Iseli  demonstrou 
interesse para os próximos quadrimestres;

Biologia Molecular e Biotecnologia: professora Marcella Milazzotto;
Introdução a Bioinformática: professor Antônio Sérgio;
Educação Ambiental: professora Rosana;
Ecologia Vegetal: professores Márcio Werneck e Eduardo Borba;
Etnofarmacologia:  professor  Fúlvio,  sendo  que  a  professora  Daniele  pedirá 

dispensa de carga didática;
Evolução Molecular: professora Luciana;
Parasitologia: professor Sérgio Sasaki;

Disciplinas  de  opção-limitada  da  Biologia  e  que  serão  oferecidas  neste 
quadrimestre,  por  serem  obrigatórias,  por  outros  cursos  (segundo  a  programação  da 
ProGrad).  O prof.  Charles  lembrou que se tratam de disciplinas  obrigatórias  de outros 
cursos e solicitou que orientem os alunos a cumprir outros créditos:

Introdução à Física Médica 
Microbiologia Ambiental 
Avaliação de Impactos Ambientais 
Caracterização de Biomateriais 
Paisagismo e Gestão de Unidades de Conservação 
Biomas e Gestão

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

O prof. Charles disse que,  em um primeiro momento, ficaram sem carga didática 
professores  de  fisiologia  vegetal,  biologia  animal  e  biologia  do  desenvolvimento. 
Questionou  se  alguém  mais  pediu  dispensa.  A  prof.ª  Vanessa  disse  que  irá  pedir  e 
explicou sua situação de não ter certeza se ficará na UFABC. O prof. Charles disse que, no 
caso  do  professor  Guilherme,  se  o  novo  professor  não  vier  terão  que  fazer  uma 
reorganização para Biologia Animal, no caso do professor novo querer assumir a disciplina. 
O prof. Guilherme disse que não pediria dispensa se acontecer o caso de não haver sua 
disciplina. A prof.ª Marcella explicou que, neste caso, ao preencher o sistema Música ele 
poderia ser alocado para outra disciplina. O prof. Marcelo Christoffolete lembrou que na 
disciplina de TCC não entrou ninguém. O prof. Charles explicou que é necessário ter o 
estágio para fazer o TCC. A prof.ª Daniele disse que pensou em pedir dispensa, mas se 
colocou à disposição se precisarem para projeto dirigido ou TCC. 

O prof.  Charles  colocou  que  essa  foi  a  sugestão  de  alocação  para  o  primeiro 
quadrimestre. Em seguida mostrou rapidamente o oferecimento dos outros quadrimestres. 
Avisou  que,  provavelmente,  no  segundo  quadrimestre  muitos  professores  terão  que 
ministrar duas disciplinas, uma do BCT e outra especifica. 

Explicou  que  no  ano  de  2011  não  vão  ser  oferecidas  disciplinas  do  sexto 
quadrimestre devido à entrada dos alunos. Disse que já informou a situação aos alunos. 
Acordaram que se precisar abrir a disciplina para um aluno prestes a se formar poderão 
oferecer  em caso  especial.  O  prof.  Charles  afirmou  que  estas  disciplinas  voltarão  no 
primeiro quadrimestre de 2012. Solicitou que fizessem o planejamento das dispensas dos 
vários quadrimestres, para poder fazer o planejamento do ano inteiro, e que sigam o que 
se comprometeram a oferecer. O prof. Arnaldo reforçou o pedido do professor Charles e 
disse que em outros cursos ocorreu de professores combinarem uma coisa e escolherem 
outra no Música, o que acabou dificultando o trabalho. O prof. Charles se comprometeu de 
enviar o planejamento a todos.  

2. Eleições para coordenações e colegiados:

O prof. Charles lembrou que, como, no momento, a coordenação e os colegiados 
são pro tempore, é preciso passar pelo processo eleitoral, que, inclusive, terá que passar a 
contar  com  técnicos-administrativos  e  discentes.  Para  isso,  solicitou  aos  alunos  que 
pensem em possíveis nomes. Disse não saber exatamente como será o processo para 
organizar as eleições, contudo, afirmou que haverá a necessidade de contar com pessoas 
para compor a comissão eleitoral. O prof. Arnaldo informou que o coordenador pode vetar 
membro  da  plenária,  e,  assim  que  o  Conselho  de  Centro  avalia  a  plenária,  esta  é 
oficializada. Contou que a ideia é fazer todas as eleições do Centro de uma vez só, o que 
facilitará  o  trabalho.  Disse  que  vários  professores  não  se  colocaram  na  plenária  da 
licenciatura, e, assim, não poderão se declarar como da licenciatura, contudo, afirmou que 
verificará se podem ser incluídos ainda, se tiverem interesse. O prof. Charles perguntou se 
alguém tinha interesse em fazer parte do colegiado e da coordenação do bacharelado e da 
licenciatura. Passou que a ideia é que o processo flua e no ano seguinte já não sejam mais 
pro tempore. Abriu para todos que queiram participar. Informou que a professora Rosana 
passaria um formulário de avaliação das disciplinas, importante para o reconhecimento dos 
cursos.
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3. Avaliação das disciplinas:

 A prof.ª Rosana disse que já enviou para o colegiado da licenciatura em Ciências 
Biológicas  as  disciplinas  específicas  deste  curso,  mas  deve  conversar  com  os 
coordenadores das outras licenciaturas, pois os quatro coordenadores devem chegar a um 
consenso  para  ver  quem  dará  as  disciplinas  comuns  da  área  de  ensino.  Mostrou  o 
formulário de avaliação.  Contou que o formulário já existia e que houve uma diligência 
sobre a autoavaliação das disciplinas, e, assim, pensaram em fazer uma avaliação das 
disciplinas deste quadrimestre, podendo, em breve, declarar que no âmbito do curso já 
existe esta autoavaliação. Informou que o colegiado já discutiu o formulário e chegaram a 
um modelo mais simples no âmbito do curso e das disciplinas. Explicou que as avaliações 
serão  feitas  pelos  discentes  e  pelos  professores  em  dois  formulários  e  que  estes 
formulários serão utilizados em todas as disciplinas. Solicitou sugestões. O prof. Charles 
sugeriu mudança no critério de pontuação.  Em seguida,  a prof.ª  Rosana apresentou o 
questionário  a  ser  respondido  pelo  docente,  com itens  de  avaliação  da  disciplina  que 
ministrou e também do curso. Discutiram o modo de avaliação. Antes de sair para outra 
reunião,  o  prof.  Arnaldo  informou que estava ocorrendo  o  concurso de  libras.  O prof. 
Marcelo sugeriu criar um e-mail para as coordenações, os professores concordaram e o 
secretário Renato ficou responsável pelo procedimento. A prof.ª Rosana complementou o 
passado  pelo  professor  Arnaldo  sobre  a  plenária  da  licenciatura,  e  solicitou  mais 
participação aos professores, se puderem e tiverem interesse, já que precisarão montar o 
colegiado com mais pessoas. Convidou todos a participarem da construção do curso. Os 
profs. Charles e Rosana agradeceram a presença de todos. 

Sem mais, a reunião encerrou-se às 15h24min. Do que para constar, eu, Renato da 
Silva  Correa,  secretário  executivo  do CCNH, lavrei  e assinei  a presente Ata,  aprovada 
pelos  professores  Charles  Morphy  Dias  dos  Santos  e  Rosana  Louro  Ferreira  Silva, 
Coordenadores  pro  tempore dos  Cursos  de  Bacharelado  e  Licenciatura  em  Ciências 
Biológicas, e pelos demais presentes.

Renato da Silva Correa
Secretário Executivo

Prof. Dr. Charles Morphy Dias dos Santos
Coordenador pro tempore do Bacharelado em Ciências Biológicas

Prof.ª Dr.ª Rosana Louro Ferreira Silva
Coordenadora pro tempore da Licenciatura em Ciências Biológicas
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