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Ata da reunião ordinária nº 01/2017 – CCNH/Bacharelado em Ciências 

Biológicas/Coordenação 

 

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

realizada às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dezessete, 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 Daniel Carneiro Carrettiero e Maria Camila Almeida. Justificaram ausência os 5 

docentes Alberto José Olavarrieta Arab, Natália Pirani Ghilardi Lopes e Andréa Onofre de Araújo. 6 

Professor Otto iniciou a reunião com os Informes do coordenador: 1. Contagem de créditos por 7 

docente: o Prof. Otto informou que a reitoria da UFABC encaminhou Comunicação Interna (CI) 8 

informando que a média de créditos ideal por docente, na contagem por eles realizada, totalizou 9 

15,3 na graduação e considerando a Pós Graduação este número alcança 17,64. O coordenador 10 

ressaltou que isso é resultado de um trabalho de readequação realizado pelos coordenadores com 11 

os diretores dos centros. 2. Permuta da Profa. Andrea Onofre: o Prof. Otto informou que está em 12 

contato com o docente que realizará a permuta com a docente. Enquanto esta não se efetivar, a 13 

Profa. Andrea estará em licença, conforme solicitação já apresentada à universidade. 3. Pedidos 14 

de redistribuição dos docentes Fabiana e Ricardo: o coordenador informou as pendências e o 15 

andamento para a concretização destas redistribuições. O professor apontou que a licença da 16 

Profa. Andrea, o atraso nestas redistribuições e a possibilidade de licença maternidade de uma 17 

docente do quadro, terão grande impacto na alocação de 2017, principalmente no segundo 18 

quadrimestre. 4. Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE 2017: o Prof. Otto 19 

informou que participará da comissão avaliadora do ENADE para estruturar o exame de Biologia 20 

- apontou que o convite se deu em consideração à avaliação do curso. O professor reforçou aos 21 

presentes a importância de orientar os alunos sobre o ENADE e será pensada uma forma de 22 

como fazê-lo. Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata de 23/11/2017: ata aprovada por 23 

unanimidade. 2. Solicitação de equivalência da aluna Natalia Uerara: o prof. Otto explicou aos 24 

presentes o histórico da aluna, bem como de sua solicitação, apontando que as equivalências a 25 

serem analisadas pela coordenação foram cursadas durante sua participação no programa 26 

Ciências Sem Fronteiras e a discente requer que estas sejam consideradas em seu histórico 27 

escolar como disciplinas de opção limitada. O coordenador apresentou um posicionamento 28 

favorável com relação a algumas das disciplinas solicitadas e os demais membros concluíram na 29 

mesma direção, apresentando apenas alguns cuidados a serem avaliados, como, por exemplo, a 30 

análise da carga horária das disciplinas. Os docentes debateram as regras de convalidação da 31 

universidade e os impactos desta análise com relação a estas e possíveis novas solicitações. Uma 32 

a uma, as disciplinas foram analisadas, sendo aprovadas, por unanimidade, as solicitações de 33 

equivalências de "Biology of Fungi", "Freshwater environments", "Micronial Symbioses" e 34 

"Introduction to Oceanography" como opção limitada. 3. Selo de Qualidade do Conselho 35 

Federal de Biologia (CFBio) – o coordenador informou aos presentes que curso, com base no 36 

resultado do ENADE, foi convidado pelo Conselho Federal de Biologia para participar do "Selo 37 
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de Qualidade CFBio". O professor informou aos presentes o que seria este selo e quais as os 38 

critérios de avaliações para este. Os presentes debateram os pontos positivos e negativos desta 39 

possibilidade. Considerando a relevância desta participação para o curso e para a universidade, 40 

foi aprovada, por unanimidade, a recusa em participar do “Selo de Qualidade CFBio”. O 41 

professor Otto elaborará uma carta com o texto de recusa e encaminhará ao Conselho e á reitoria. 42 

4. Calendário de reuniões do primeiro quadrimestre: os presentes debateram as disponibilidades 43 

de cada docente no primeiro quadrimestre, de modo que concluíram os melhores dias da semana 44 

para a realização de reuniões, possibilitando, assim, uma maior participação de seus membros. 45 

Após debates, os presentes definiram que as reuniões da coordenação serão realizadas nas 46 

manhãs das quartas-feiras dos dias 8 de março, 05 de abril e 03 de maio. A reunião da plenária 47 

ficou agendada para o dia 03 de maio, porém no período da tarde. 5. Credenciamento da Profa. 48 

Fernanda Franzolin: o professor Otto informou que a Profa. Fernanda Franzolin solicitou o 49 

credenciamento no curso do Bacharelado em Ciências Biológicas e os presentes debateram o 50 

pedido, bem como a necessidade do curso em realizar as regras para credenciamento e 51 

descredenciamento de docentes em seu quadro. Em votação, o credenciamento da Profa. 52 

Fernanda Franzolin foi aprovado por unanimidade. 6. Definição do tempo de mandato do 53 

presidente do NDE: o coordenador sugeriu o período de 2 anos de mandato de presidente do 54 

NDE. Em votação, o prazo sugerido foi aprovado por unanimidade. Não havendo outros assuntos 55 

a serem discutidos, professor Otto encerrou a reunião às 11h10, da qual eu, Natasha Ramos Morare, 56 

Assistente em Administração, lavrei a presente ata. 57 
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Assistente em Administração  
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Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 


