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Ata da 9ª Reunião Ordinária da coordenação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
realizada às quatorze horas do dia onze de outubro de dois mil e dezesseis, 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 dos
docentes Alberto José Olavarrieta Arab, Daniel Carneiro Carrettiero, Natália Pirani Ghilardi Lopes,
Hana Paula Masuda e Maria Camila Almeida. Professor Otto iniciou a reunião solicitando a inclusão
de dois itens na pauta. Solicitação aprovada. Informes do coordenador: 1 – Redistribuições de
docentes - Ricardo Janinni Sawaya teve redistribuição aprovada para vaga da Reitoria e deve
aguardar autorização do MEC para concretização dos trâmites; Fabiana Rodrigues Costa Nunes teve
redistribuição aprovada, porém UNIFESP só a liberará em janeiro, mas a docente está inclusa na
alocação 2017 do Bacharelado em Ciências Biológicas com o primeiro quadrimestre livre. 2 Professora Andrea Onofre de Araújo está aguardando a transferência do marido e a partir de janeiro
solicitará afastamento não remunerado. Informe dos membros: Professora Natália informou que em
reunião do NDE do BCT foi informada a necessidade de cada curso ter 57 créditos para integralizar
bacharelado interdisciplinar, sendo solicitado não inserir TCC ou Estágio Obrigatório. Ordem do
Dia: 1 - Solicitação de credenciamento da professora Fernanda Franzolin no Bacharelado – O
assunto foi discutido e Professor Otto verificará as regras para credenciamento dispostas em Portaria
específica, ficando o assunto para a próxima reunião da coordenação do curso. 2 – Solicitação de
aproveitamento de concurso – Professor Otto informou que o professor Rodrigo Avelaira Barbosa foi
classificado em segundo lugar no concurso da UNESP e solicitou ingresso na UFABC por
aproveitamento do concurso. O assunto foi discutido e a solicitação indeferida em razão de não ser
área prioritária e por haver docentes para a área. 3 – Internacionalização - ementas de disciplinas em
inglês - Professor Otto solicitará aos coordenadores de disciplinas as ementas em inglês, em
atendimento aos critérios de internacionalização. 4 – Alocação 2017 - O coordenador demonstrou o
gráfico sobre o resultado da pesquisa feita com os docentes, porém, em razão de haver necessidade
de complementação, professor Otto concluirá os horários e enviará à coordenação. 5 – Calendário de
reuniões – Foram definidas as datas de 16 de novembro e 07 de dezembro de 2016, às 10 horas e
trinta minutos, no campus de São Bernardo do Campo, para a realização das próximas reuniões da
coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas. 6 – Disciplinas obrigatórias – Foram definidas
as disciplinas obrigatórias como opção limitada do BCT, que terão um total de 60 créditos. Não
havendo outros assuntos a serem discutidos, professor Otto encerrou a reunião, da qual eu, Amelia
Paolillo Rossi, Assistente em Administração, lavrei a presente ata.
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