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Sinopse da reunião nº 04/2017/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas/Coordenação 

 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 4ª reunião de 2017 da Coordenação do curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas, realizada no dia 07 de 

junho, às 10h00, na sala 219, bloco Delta, campus São 

Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC.  

 

 

Ordem do dia:  

 

1. Aprovação das atas das reuniões de 19/04/2017; 27/04/2017; e 03/05/2017 – ata 

de 19/04/2017 aprovada por unanimidade. As atas de 27/04/2017 e 03/05/2017 serão analisadas na 

próxima reunião, após alterações solicitadas. 

 

2. Elaboração de calendário de reuniões ordinárias para o 2º quadrimestre de 2017 

– Foram estabelecidas reuniões nas primeiras quartas-feiras de cada mês, sendo marcadas as datas de 

05/07/2017 e 02/08/2017 para as reuniões de número 5 e 6, respectivamente. 

 

3. Distribuição de vagas no Centro – O coordenador, professor Otto Müller Patrão de 

Oliveira, informou que a vice-coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas, professora Mirian 

Pacheco Silva Albrecht, sugeriu que na divisão de vagas a área de Ensino fique com 4 vagas e a área 

Técnico-científica com 6 vagas. Os membros da coordenação posicionaram-se contrários à proposta e 

sugeririam levar tal discussão à reunião de coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas, que 

ocorrerá no dia 08/06/2017. A professora Natália Pirani Ghilardi Lopes, que também é membro da 

coordenação da Licenciatura, concordou em relatar o assunto na reunião do dia 08/06 e sugeriu convidar a 

professora Maria Camila Almeida para acompanhar o relato e a discussão do assunto. Sugestão aprovada, 

sendo decidido que o professor Otto enviará e-mail à coordenação da Licenciatura em Ciências 

Biológicas solicitando a presença da professora Maria Camila na reunião. 

 

4. Definição das áreas dos concursos - Definiram-se as áreas prioritárias, na seguinte 

ordem: Imunologia; Bioquímica; Botânica; Zoologia de Invertebrados; Biotecnologia Vegetal; Zoologia 

de Invertebrados; Ecologia Vegetal; e Microbiologia/Parasitologia/Imunologia. As três últimas áreas 

serão analisadas em reunião da plenária do curso, podendo ser ratificadas ou retificadas. 

 

 

 

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