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Ata nº 006/2016/CCNH – Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
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Ata da 6ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, realizada às 10h00, do dia 23 de junho de 2016, na sala A110-0 da Universidade Federal
do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, 1º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi
presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Profa Fernanda
Franzolin e contou com a presença da Vice-Coordenadora do curso, Profa. Mirian Pacheco Silva
Albrecht, e os membros Profs Marcelo Augusto Christoffolete, Meiri Aparecida Gurgel de Campos
Miranda, Natália Pirani Ghilardi-Lopes, Patricia da Silva Sessa. Esteve presente como convidada a
Profa. Adriana Pugliese Netto Lamas. A Profa. Fernanda iniciou a reunião, alterou a pauta excluindo
o item do expediente. Informes: 1.Início das atividades da Prof. visitante Dra. Roberta Maia. A
Profa. Fernanda informou sobre a alocação da Profa. Roberta, sua ambientação, colaboração na
revisão do PPC e o desenvolvimento da sua pesquisa. 2.UFABC para todos. A Profa. Fernanda
informou que o evento ocorrerá nos dias 28 e 29 de setembro, do qual a Profa. Adriana irá colaborar
na organização geral, e os docentes da área devem colaborar com ela no que precisar para realização
de uma exposição, informou ainda que já receberam o primeiro e-mail, o qual já foi respondido. 3Carga didática Coordenador Pibid. A Profa. Fernanda informou que foi solicitada redução de carga
didática para a Profa. Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda, como Coordenadora Institucional
do Pibid, explicou sobre as muitas atribuições e que foi aprovada no Conselho do CCNH a redução
em 30%. Ordem do dia: 1. Aumento do comprometimento da Licenciatura em Ciências Biológicas
com as disciplinas da UFABC. A Profa. Fernanda informou que na última reunião sobre o GT
Docentes, falou-se na contribuição dos cursos da universidade em relação à divisão dos créditos, e
que a ideia da direção é fortalecer os cursos de licenciatura, contratando mais docentes, devido à
necessidade em ter pessoas suficientes para os casos de licenças e ausências, para que o grupo não
fique sobrecarregado. Nesse sentido foi pensado em maior comprometimento da Licenciatura em
Ciências Biológicas com algumas disciplinas, a proposta é que três disciplinas de conteúdo
específico passem a contar para a licenciatura, Ensino de Morfofisiologia Humana, Zoologia e
Botânica, para isso serão abertos concursos com o perfil desses cursos, além de maior
comprometimento com as disciplinas do BC&T, como Projeto Dirigido e Bases Experimentais. A
Profa. Fernanda mencionou que enviou um e-mail corrigindo a informação dada na reunião anterior,
pois não se trata de uma turma como foi dito anteriormente, mas sim 3 turmas de Bases
Experimentais e 7 turmas de Projeto Dirigido. Acrescentou que, pelo estudo do GT Docentes,
atendendo a proposta, o curso ficará com 4 vagas para abertura de concursos. A Profa. Fernanda
esclareceu que se algum docente preferir assumir outra disciplina que tenha mais afinidade, o
coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas é a favor de negociar a troca das disciplinas na
ocasião. Houve discussão sobre o assunto. A Profa. Fernanda colocou em votação a referida proposta
de comprometimento com o aumento de créditos para conseguir possibilidade de contratação de mais
docentes para vagas, a qual foi aprovada por unanimidade. A Profa. Fernanda informou que além
dessas 4 vagas, há possibilidade de uma 5ª vaga por redistribuição pelo edital da reitoria nº 143/2016,
já que em reunião o Reitor afirmou que trata-se de uma vaga extra, para aderir ao edital a
coordenação precisa enviar um e-mail indicado no edital, a Profa. Fernanda leu sobre as
características do perfil exigido no referido edital. Houve discussão acerca do assunto. Em votação
foi colocada a proposta de adesão ao edital para pleitear uma vaga por redistribuição, a qual foi
aprovada por unanimidade. A Profa. Fernanda propôs que o assunto volte a ser tratado na próxima
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reunião, já estudadas as possíveis candidaturas, em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade. 2-Aumento e destino das vagas Docentes da Licenciatura em Ciências Biológicas. A
Profa. Fernanda informou que há algumas opções: nomear a segunda candidata do último concurso;
verificar a possibilidade de expandir uma vaga para nomear a terceira candidata; contratar por
redistribuição; chamar docentes que foram aprovados em concursos de outras universidades federais.
Houve discussão acerca do assunto. A proposta de duplicação da vaga do último concurso foi
colocada em votação e aprovada com uma abstenção do Prof. Otto, por motivo de conflito de
interesses. A Profa. Fernanda solicitou deixar os outros pontos da pauta para uma próxima reunião e
tratar o assunto “alterações do PPC”, a proposta foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade. 3. Coordenadores de disciplina. O assunto não foi tratado, será mantido na pauta da
próxima reunião. 4-Alterações no PPC. A Profa. Mirian informou que participou da última reunião
do Conselho do CCNH, na qual discutiram o Projeto Pedagógico do Curso, os conselheiros
apontaram algumas alterações a serem realizadas, deram sugestões sobre o local da disponibilização
da bibliografia no PPC, indicaram fazer um fluxograma. A Profa. Mirian apontou erro nas setas do
fluxograma, o qual foi discutido e decidido deixar sem setas as disciplinas que não possuem sem
recomendação. As alterações foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. A Profa.
Mirian vai ajustar o documento e enviar para a Profa. Fernanda antes da reunião do Conselho do
CCNH. 5-Aprovação de ata da reunião de 14 de abril de 2016. O assunto não foi tratado, será
mantido na pauta da próxima reunião. Expediente: 1-Planejamento da alocação didática de 2017. O
item foi excluído da pauta. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Fernanda deu por encerrada a
reunião, da qual eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, Assistente em Administração, lavrei a presente
ata.

Fernanda Franzolin
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Raquel de Freitas Silva Cardim
Assistente em Administração
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