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Ata da 6ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso do Bacharelado 1 

em Ciências Biológicas, realizada às quatorze horas do dia vinte e dois de junho 2 

de dois mil e dezesseis, na sala 219 do Bloco Delta da Universidade Federal do 3 

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

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

Bacharelado em Ciências Biológicas, Prof. Otto Müller Patrão de Oliveira, e 6 

contou com a presença do Vice-Coordenador Prof. Alberto José Arab, dos 7 

membros Profs. Daniel Carneiro Carrettiero e Natália Pirani Ghilardi-Lopes e da 8 

convidada Profa. Fernanda Franzolin, coordenadora do curso de Licenciatura em 9 

Ciências Biológicas. Estiveram ausentes com justificativa os membros Profs. 10 

Andréa Onofre de Araújo e Maria Camila Almeida. Informes: 1. O Prof. Otto 11 

atualizou sobre o pedido de redistribuição da Profa.  Fabiana Rodrigues Costa 12 

Nunes, o qual já passou por todos os trâmites da Unifesp e já foi para o MEC, 13 

provavelmente levará ainda em torno de 2 meses para ingressar na UFABC, 14 

devido a isso, a alocação do 3º quadrimestre não está contando com a docente, 15 

mas se chegar antes do previsto será possível incluí-la. Pauta: 1. Aprovação da 16 

ata de reunião do dia 10/05/2016. Foi sugerida correção de palavras e acréscimo 17 

dos sobrenomes dos participantes da reunião. Em votação, a ata foi aprovada 18 

com alterações e 2 abstenções, dos Profs. Daniel e Natalia, por motivo de não 19 

estarem presentes na referida reunião. 2. GT-Docentes: necessidade de revisão 20 

das áreas prioritárias para contratação. O Prof. Otto atualizou sobre o GT-21 

Docentes, informou que se trata de um estudo da carga didática da graduação por 22 

diferentes áreas e cursos, para redistribuição das vagas, de acordo com a 23 

distribuição de créditos de cada curso, pensando na universidade com o número 24 

máximo de alunos. Apresentou uma planilha com o estudo realizado, contendo as 25 

disciplinas e a porcentagem de participação do Bacharelado em Ciências 26 

Biológicas.  A direção está incentivando o crescimento das licenciaturas, para 27 

tanto deverão assumir mais disciplinas do BC&T, para que ganhem mais vagas. O 28 

Prof. Otto esclareceu que considera que a Licenciatura em Ciências Biológicas 29 

deva assumir 9 créditos de Bases, mas em cada planejamento anual poderá 30 

trocar, dependendo do perfil do docente, pois o importante é acordar o número de 31 

créditos para ficar equitativo entre os cursos, sobre isso o Prof. Otto e a Profa. 32 

Fernanda, como coordenadores dos dois cursos, deixaram claro que há um 33 

acordo. Além disso a ideia é transferir totalmente as disciplinas Zoologia Geral 34 

dos Invertebrados e Biologia Vegetal para a Licenciatura. O Prof. Otto apresentou 35 

o cálculo de divisão de créditos para todos os cursos, o Bacharelado em Ciências 36 

Biológicas ficou com 2 vagas garantidas até o momento. Acrescentou que a 37 
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média de créditos na universidade cheia chegará a 18,4 créditos na graduação 1 

por docentes, com a pós-graduação acresceria, mas não chegaria a 25 créditos 2 

determinado por lei. O Prof. Otto sugere, por motivo de economia instável, fazer a 3 

contratação o quanto antes para não perder essas vagas, assim, ficou combinado 4 

de se reunirem na próxima quarta-feira às 14h para realização de um estudo e 5 

montagem de uma nova lista de prioridades para o curso, e em seguida abrir os 6 

concursos. O Prof. Daniel manifestou preocupação em relação ao perfil do 7 

docente que ministrará as disciplinas assumidas pela Licenciatura, a Profa. 8 

Fernanda esclareceu que o edital será montado para escolher perfis específicos, 9 

e conta com a ajuda dos docentes do Bacharelado para a banca. O Prof. Otto 10 

acrescenta que considera importante a participação do Bacharelado nos planos 11 

de trabalho também. Será agendada uma reunião de plenária conjunta com a 12 

Licenciatura para o Diretor do CCNH apresentar o estudo do GT-Docentes. 2. 13 

Concurso na área de Botânica. O Prof. Otto informou sobre a necessidade de 14 

abertura de concurso para contratação de um docente para substituir o Prof. 15 

Eduardo Leite Borba, que foi redistribuído para outra instituição. Por ser 16 

prioridade, a ideia é montar o edital o quanto antes para passar pelo Conselho do 17 

CCNH. Em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 3. Alocação 2016.3 18 

e início do planejamento para 2017. O Prof. Otto informou que fez algumas 19 

alterações, salientou que as áreas de maior problema sempre foram as disciplinas 20 

do BC&T por serem turmas maiores, mas no geral está indo tudo bem. Para 21 

realizar o planejamento para 2017 está aguardando o BC&T informar os horários 22 

e turmas previstas. 4. Demanda de alunos. O Prof. Otto informou que alguns 23 

alunos elencaram um rol de disciplinas que acham interessante constar no PPC 24 

como opção limitada e criação de novas disciplinas, informou aos alunos sobre as 25 

limitações e a necessidade de criação de novo PPC, se comprometeu a discutir o 26 

assunto no âmbito do curso e dar devolutiva. O Prof. Otto esclareceu que vai levar 27 

essa demanda ao NDE, para verificação sobre criação de disciplinas. Nada mais 28 

havendo a declarar, o Prof. Otto Muller Patrão de Oliveira deu por encerrada a 29 

reunião às 15h20, da qual eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, lavrei a presente 30 

ata. 31 

 
Otto Müller Patrão de Oliveira 
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