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Ata da reunião ordinária nº 10/2016 – CCNH/Bacharelado em Ciências 

Biológicas/Coordenação 

 

 
Ata da 10ª Reunião Ordinária da coordenação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 1 

realizada às de horas e trinta minutos do dia vinte e três de novembro de dois mil e dezesseis, na sala 2 

219, bloco Delta, localizada no campus São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC. A 3 

reunião foi presidida por Otto Muller Patrão Oliveira, coordenador do curso, e contou com a 4 

presença dos docentes Alberto José Olavarrieta Arab, Daniel Carneiro Carrettiero, Danilo da Cruz 5 

Centeno, Natália Pirani Ghilardi Lopes, e Maria Camila Almeida. Professor Otto iniciou a reunião 6 

com os Informes do coordenador: 1 – Permuta do professor Matheus Fortes Santos, da 7 

UFSCAR – O professor Mateus visitou a UFABC e interessou-se por permuta com a professora 8 

Andréa Onofre de Araújo. O assunto foi discutido e decidido que para a realização da alocação 9 

didática para 2017 é importante que a professora Andréa oficialize a solicitação de permuta ou o 10 

afastamento. Ordem do Dia: 1. Aprovação das atas de 22/06, 25/08, 30/08, e 11/10/2016 – atas 11 

aprovadas com correção no nome do professor Daniel, sendo que a professora Maria Camila 12 

absteve-se na votação da ata de 22/06 por não estar presente naquela data, e a professora Natália 13 

absteve-se na votação da ata de 30/08 por não estar presente naquela data. Demais atas foram 14 

aprovadas por unanimidade. 2. Alocação docente 2017 - professor Otto apresentou planilha de 15 

alocação, mencionando que os problemas acontecidos com a alocação do 1º quadrimestre foram 16 

resolvidos, restando análise do 2º e 3º quadrimestres.  Após análise foram sugeridas alterações 17 

em razão da necessidade de equilíbrio de créditos entre os docentes. O assunto foi amplamente 18 

discutido e foi agendada nova reunião, em 30 de novembro, para conclusão da alocação didática. 19 

Após conclusão, o assunto será encaminhado para análise da plenária do curso em reunião a ser 20 

agendada. 3. Abertura ou aproveitamento de concurso para professor visitante na área de 21 

Bioquímica – Professor Otto lembrou que o BCT alocou disciplinas práticas de Bioquímica no 22 

mesmo dia da semana, dificultando a alocação de docentes pelo Bacharelado em Ciências 23 

Bilógicas. No próximo ano haverá dois docentes visitantes a menos no quadro do Bacharelado 24 

em Ciências Biológicas, o que justifica a necessidade de abertura de novo concurso. Após 25 

discussão, por votação, foi aprovado por unanimidade a abertura de concurso com 1 vaga. Não 26 

havendo outros assuntos a serem discutidos, professor Otto encerrou a reunião às 12h45, da qual eu, 27 

Amelia Paolillo Rossi, Assistente em Administração, lavrei a presente ata. 28 
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