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Ata da 2ª Reunião Ordinária da coordenação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
realizada às dez horas e vinte minutos do dia cinco de abril de dois mil e dezessete, na sala 219,
bloco Delta, localizada no campus São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC. A
reunião foi presidida por Otto Muller Patrão Oliveira, coordenador do curso, e contou com a
presença do vice-coordenador, professor Alberto José Olavarrieta Arab, dos docentes Daniel
Carneiro Carrettiero, Natália Pirani Ghilardi Lopes, e Maria Camila Almeida. Justificou ausência a
professora Andréa Onofre de Araújo. Para o apoio administrativo esteve presente a Assistente em
Administração, Amelia Paolillo Rossi. Professor Otto iniciou a reunião solicitando a inclusão de três
itens na pauta para a Ordem do Dia e um item para o Expediente. Solicitou, também, que a discussão
de um dos itens acrescidos constasse como item 2 da pauta. Solicitações aprovadas. Professor Otto
passou a palavra ao vice-coordenador, professor Alberto, para iniciar os Informes da coordenação:
1. Concursos - Professor Alberto informou que o processo seletivo da área de Bioquímica está
atrasado e o da área de Botânica está em andamento. 2. Alocação 2017.2 – Professor Otto
informou que a alocação do Bacharelado em Ciências Biológicas está com falta de um docente e
três turmas estão sem docentes, em razão do encerramento de contrato de dois professores
visitantes. Professor Otto somente enviará alocação à PROGRAD após estar concluída. 3.
Redistribuições de docentes - Professor Otto informou que o processo de redistribuição da
professora Andréa Onofre de Araújo está em andamento. A redistribuição do professor Ricardo
J. Sawaya está aguardando autorização para prosseguimento. 4. Criação de dois GTs pelo
ConsCCNH – Professor Otto informou que o GT de vagas trata da distribuição entre os cursos do
CCNH das16 vagas destinadas ao Centro. Informou que das 40 vagas da Reitoria, pelo menos 10
devem ser destinadas a portadores de necessidades especiais. A Procuradoria Jurídica da UFABC
está verificando a possibilidade de melhoria na distribuição das vagas. O GT de alocação
didática está trabalhando para aproximar as coordenações da graduação e as de pós-graduação
com a Direção do Centro para a efetivação de um trabalho mais eficiente. Ordem do Dia: 1.
Aprovação da ata de 16/02/2017 – ata aprovada por unanimidade. 2. Relatório de Atividades de
professor visitante – Tão logo os relatórios foram entregues pelos professores visitantes, foram
aprovados ad referendum pelo coordenador do curso em razão da necessidade de cumprimento
de prazo para entrega na SUGEPE. Em votação, a aprovação ad referendum foi aprovada por
unanimidade. 3. Regulamentação do credenciamento e descredenciamento de docentes no BCB
– Professor Otto lembrou que a regulamentação está ocorrendo em todos os cursos e será
necessário aprovar modelo para o curso da Licenciatura em Ciências Biológicas. Foi acordado
trabalhar em versão baseada na da Licenciatura em Ciências Biológicas. A Profa. Natalia ficou
responsável por trazer as sugestões na próxima reunião. 4. ENADE 2017 – Proferssor Otto
informou que o Bacharelado em Ciências Biológicas participou de duas provas do ENADE, nos
anos de 2011 e 2014, atingindo nota 5, ficando entre as três primeiras colocações dos cursos de
Bacharelado em Biologia no Brasil. Os cursos de Licenciatura mais bem avaliados são aqueles
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trabalhados em conjunto com o Bacharelado. Foi decidido formar uma comissão com os
docentes Maria Camila Almeida e Daniel Carneiro Carretiero para reunirem-se com os alunos e
conscientizá-los da importância de realizarem a prova do ENADE. 5. Organização de banca de
concurso - Edital 223/2016 – Botânica – Foi decidida a formação de uma comissão com os
docentes Natália Pirani Ghilardi-Lopes e Danilo da Cruz Centeno para a escolha de docentes que
comporão a banca do citado concurso, sendo estipulado o dia sete de abril para a divulgação dos
nomes sugeridos. 6. Redistribuição da professora Flávia Cristina Morone Pinto – Solicitação
indeferida por unanimidade. 7. Redistribuição de professor sênior pela Reitoria – Decidiu-se que
o professor Otto enviará e-mail à plenária do curso solicitando a indicação de nomes.
Expediente: 1. Viabilidade de transferência do curso para o campus de São Bernardo do
Camrpo – Professor Otto lembrou que é preciso haver infraestrutura adequada para ocorrer a
transferência do curso para o campus de São Bernardo do Campo, sendo necessária a conclusão
do Bloco Zeta para haver tal infraestrutura. Professora Maria Camila se dispôs a verificar a
previsão de conclusão das obras do Bloco Zeta. Professor Otto agendará reunião conjunta das
plenárias do Bacharelado e da Licenciatura em Ciências Biológicas, contando com os
representantes dos alunos, para melhor análise do assunto. Não havendo outros assuntos a serem
discutidos, professor Otto encerrou a reunião às 12h, da qual eu, Amelia Paolillo Rossi, Assistente
em Administração, lavrei a presente ata.

Amelia Paolillo Rossi
Assistente em Administração
Otto Muller Patrão Oliveira
Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
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