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Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso do Bacharelado 1 

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

agosto dois mil e dezesseis, na sala 201 do Bloco Alfa da Universidade Federal 3 

do 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, e dos 7 

membros Profs Daniel Carneiro Carrettiero, Natália Pirani Ghilardi Lopes, Hana 8 

Paula Masuda e Maria Camila Almeida. Pauta: 1. Aprovação das atas anteriores: 9 

as aprovações foram encaminhadas para as próximas reuniões. 2. Planejamento 10 

de alocação para 2017: Otto relatou sobre a necessidade de planejar a alocação 11 

de disciplinas do curso em 2017. Informou que uma prévia do planejamento já foi 12 

apresentada à PROGRAD. Explicou a necessidade de definir o quadrimestre de 13 

oferecimento de disciplinas de opção limitada, tendo em vista o novo projeto 14 

pedagógico do curso. Sugeriu consultar os docentes do curso por meio de 15 

formulário eletrônico. Os professores discutiram as possibilidades. Acordaram 16 

enviar consulta aos professores para que estes indiquem suas preferências de 17 

disciplinas e quadrimestre. Decidem também não oferecer disciplinas fora do 18 

planejamento, a não ser que exista necessidade para não comprometer o número 19 

de créditos anuais por docente 3. UFABC para todos: Otto lembrou que nos dias 20 

28 e 29 de setembro ocorrerá o evento UFABC Para Todos no qual o 21 

Bacharelado em Ciências Biológicas terá um estande para apresentar o curso. Os 22 

professores discutiram sobre as possibilidades de apresentações e atividades no 23 

evento e sobre quais professores ou alunos do curso poderiam ser 24 

responsabilizados pelo evento. Decidiram enviar consulta à plenária e lembrar 25 

que a participação conta como atividade de extensão. 4. Pedidos de redistribuição 26 

(edital nº 143/16): Otto informou que receberam seis solicitações de redistribuição 27 

a serem consideradas para o edital 143/16 da Reitoria. Lembrou que o curso 28 

manifestou interesse por uma vaga. Esclarece que as vagas para este edital não 29 

são do curso, mas sim serão buscadas pela Reitoria. Comentou sobre a 30 

distribuição de vagas no centro e na universidade, além do Gt-docentes. Os 31 

docentes discutiram a questão. Os professores discutiram a metodologia de 32 

análise das solicitações de redistribuição. Acordaram que a indicação do curso 33 

será somente para o edital nº143/16, não influenciando nas vagas do curso, em 34 

caso de indeferimento pela Reitoria. Os professores elaboraram um 35 

ranqueamento a partir dos critérios do edital, dos interesses do curso e dos 36 

currículos dos candidatos. Em votação aprovaram por unanimidade a seleção de 37 
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um dos candidatos para que sua solicitação seja encaminhada à plenária do 1 

curso. Fica decidido realizar uma reunião de plenária extraordinária para análise 2 

da solicitação, seguida de uma reunião da coordenação, ambas na próxima terça-3 

feira dia trinta de agosto. Nada mais havendo a tratar, o professor Otto encerrou a 4 

reunião, da qual eu, Renato da Silva Correa, lavrei a presente ata. 5 
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