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Ata da reunião ordinária nº 03/2017 – CCNH/Bacharelado em Ciências 

Biológicas/Coordenação 

 

 
Ata da 3ª Reunião Ordinária da coordenação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 1 

realizada às dez horas e vinte minutos do dia três de maio de dois mil e dezessete, na sala 219, bloco 2 

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

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

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

Natália Pirani Ghilardi Lopes, e Maria Camila Almeida. Justificou ausência a professora Andréa 6 

Onofre de Araújo. Para o apoio administrativo esteve presente a Assistente em Administração, 7 

Amelia Paolillo Rossi. Professor Otto iniciou a reunião com a Ordem do Dia: 1. Aprovação de ata 8 

de reunião de 05/04/2017 – Ata aprovada por unanimidade. 2. Definição de áreas prioritárias para a 9 

contratação de novos docentes pelo BCB – Professor Otto apresentou a planilha do GT Docentes 10 

com as alterações decididas em reunião com a coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas, 11 

ocorrida no dia 27/04/2017. Explicou que a tabela é importante para identificar o curso responsável 12 

pelas disciplinas.  Durante a análise da tabela, os membros da coordenação reforçaram a necessidade 13 

de que as disciplinas técnico-científicas deveriam ficar sob a responsabilidade de docentes do curso 14 

de bacharelado. O professor Otto informou as sugestões enviadas por docentes e alunos sobre a 15 

demanda para contratação de docentes e informou que as demandas escolhidas pela coordenação 16 

serão apresentadas à plenária do curso para ratificação ou retificação. Houve discussão sobre as 17 

demandas e, caso as disciplinas técnico-científicas da tabela ficassem sob a responsabilidade do 18 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (o que ainda seria discutido), as seguintes prioridades 19 

foram definidas: Imunologia; Bioquímica; Botânica; Zoologia de Invertebrados; e Microbiologia. 20 

Não havendo outros assuntos a serem discutidos, professor Otto encerrou a reunião às 12h, da qual 21 

eu, Amelia Paolillo Rossi, Assistente em Administração, lavrei a presente ata. 22 
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