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

Biológicas/Coordenação 

 

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

realizada às dez horas do dia dezenove de abril de dois mil e dezessete, na sala 219, bloco Delta, 2 

localizada no campus São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC. A reunião foi 3 

presidida por Otto Muller Patrão Oliveira, coordenador do curso, e contou com a presença do vice-4 

coordenador, professor Alberto José Olavarrieta Arab, dos docentes Daniel Carneiro Carrettiero, 5 

Danilo da Cruz Centeno, Natália Pirani Ghilardi Lopes, e Maria Camila Almeida. Justificou 6 

ausência a professora Andréa Onofre de Araújo. Para o apoio administrativo esteve presente a 7 

Assistente em Administração, Amelia Paolillo Rossi. Professor Otto iniciou a reunião com os 8 

Informes da coordenação: 1. Matrículas 2017.2 – Professor Otto apresentou planilha com o 9 

número de matrículas 2017.2 em cada disciplina, demonstrando que as disciplinas Astrobiologia e 10 

Bioética estão com excesso de procura e outras com baixa procura, como Morfiofisiologia Humana 11 

II, que conta com apenas 3 solicitações. A coordenação sugeriu  verificar a possibilidade de fechar 12 

a turma do período noturno (NHT 1059-15 – Morfiofisiologia Humana II ) e abrir no período 13 

vespertino. Professora Camila comprometeu-se a entrar em contato com os alunos que estão com 14 

esta disciplina em curso para verificar a possibilidade de alteração para o período da tarde. Ordem 15 

do Dia: 1. Aprovação da ata de 05/04/2017 – ata será analisada na próxima reunião. 2. Divisão de 16 

vagas no Centro – Professor Otto explicou sobre a reunião do GT de vagas docentes do CCNH, 17 

ocorrida em 18/04/2017, e apresentou a planilha elaborada. Informou que em 02/05/2017 haverá 18 

nova reunião do GT onde será levada a demanda de docentes do curso. Após discussão, verificou-19 

se a importância de haver reunião conjunta com a coordenação da Licenciatura em Ciências 20 

Biológicas para melhores ajustes das vagas, ficando mais bem definidas as demandas. Para 21 

obtenção da necessidade de demandas, ficou acordado que professor Otto enviará e-mail à plenária 22 

solicitando sugestões e entrará em contato com a professora Fernanda Franzolin, coordenadora da 23 

Licenciatura em Ciências Biológicas, para agendar reunião conjunta das coordenações do 24 

Bacharelado e Licenciatura a fim de concluirem as demandas a serem informadas na reunião do 25 

GT, em 02/05/2017. Não havendo outros assuntos a serem discutidos, professor Otto encerrou a 26 

reunião às 12h, da qual eu, Amelia Paolillo Rossi, Assistente em Administração, lavrei a presente 27 

ata. 28 
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