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Ata da reunião extraordinária nº 001/2016/CCNH – Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 
Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2016 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 1 
Biológicas, realizada às 10h00, do dia 07 de julho de 2016, na sala 312-3 da Universidade Federal do 2 
ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, 3º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida 3 
pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Profa Fernanda Franzolin e 4 
contou com a presença dos membros Profs Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda e Otto 5 
Müller Patrão de Oliveira. A Profa. Fernanda iniciou a reunião, solicitando permissão para incluir 6 
novos pontos na pauta, não havendo nenhum membro contrário, a reunião prosseguiu. Informe: 1. O 7 

Prof. Otto informou que a Profa. Andréa Onofre de Araújo, que está em licença gestante, 8 

possivelmente solicitará licença para acompanhar o marido que está trabalhando em Ribeirão 9 

Preto, pois tentou permuta com docentes da UFSCAR, mas não conseguiu. Se isso ocorrer o 10 

curso ficará sem docente e com a vaga comprometida, ainda serão feitas novas tentativas de 11 

encontrar algum docente que aceite fazer permuta. Expediente: 1. Alteração no PPC. O Prof. 12 

Otto informou sobre duas reuniões informais ocorridas, a fim de realizar um estudo sobre o 13 

impacto da distribuição de crédito do estudo do GT-Docentes no curso de Bacharelado em 14 

Ciências Biológicas, tentando definir quais seriam as áreas prioritária para a contratação, a 15 

distribuição de créditos dos docentes nas diversas vagas. Os docentes da área de Morfofisiologia 16 

se mostraram preocupados em relação à ementa da disciplina Ensino de Morfofisiologia 17 

Humana, como ela será oferecida em questão de conteúdo, e em relação ao docente que será 18 

contratado pela Licenciatura em Ciências Biológicas para atuar na referida disciplina, se haverá 19 

boa interação com Morfofisiologia Humana, mantendo a coesão do conteúdo no processo de 20 

transmissão aos alunos. Acrescentou que os docentes da área não conseguem imaginar como 21 

poderão fazer rodízio e como poderão ajudar na elaboração do edital, assim, sugeriram que seja 22 

retirado da ementa o “ensino” e seja deixado apenas o conteúdo. A Profa. Fernanda esclareceu 23 

que a intenção é que seja oferecido o conteúdo, mas que consiga dialogar com as questões de 24 

ensino. Após discussão acerca do assunto, decidiu-se pela revisão da ementa da disciplina ainda 25 

nesta versão do PPC a ser aprovado, mas que a carga horária seja revista posteriormente, na 26 

próxima atualização do PPC. Como encaminhamento do assunto, os docentes da área serão 27 

contatados para que proponham uma alteração da ementa, dando maior peso aos conteúdos 28 

específicos, mas sem esquecer-se do diálogo com o ensino. O assunto voltará a ser tratado no 29 

expediente da próxima reunião, podendo ser passado à ordem do dia para aprovação. A Profa. 30 

Mirian chegou às 10h59 e saiu às 11h06 porque estava em curso. Ordem do dia: 1. 31 

Preenchimento das vagas docentes da Licenciatura em Ciências Biológicas: A Profa. Fernanda 32 

informou que na última reunião dos coordenadores com a direção ficou definido que os cursos 33 

poderiam dar prosseguimento nas contratações referentes às novas vagas, no entanto, 34 

posteriormente a direção informou que, devido a problemas em outros centros, será feita uma 35 

rediscussão podendo acarretar mudanças na distribuição das vagas. Acrescentou que solicitou 36 
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inclusão na pauta da sessão do Conselho do CCNH a duplicação de vaga do último concurso, 37 

porém a direção colocou o assunto no expediente devido a essas questões. Maiores informações 38 

poderão ser fornecidas após a próxima reunião com a direção. Em relação à vaga de 39 

redistribuição edital 143/2016 da Reitoria, já mandou e-mail indicando interesse em participar do 40 

processo, no entanto houve um e-mail da direção de preocupação em relação a essas vagas ainda 41 

não serem oficiais, já que ainda vai demandar negociação da Reitoria com o MEC, por isso a 42 

Profa. Fernanda orientou que sejam informados todos os riscos aos candidatos interessados. A 43 

Profa. Fernanda informou que entrou em contato com a Profa. Fabiana, próxima colocada no 44 

concurso, para esclarecer que precisa de alguém de ensino que ministre outras disciplinas 45 

também, a qual concordou e mostrou grande satisfação. Precisa agora pensar nas outras 3 vagas, 46 

das quais poderão ser preenchidas por meio de redistribuição, aproveitamento de concurso de 47 

outra instituição ou abrir concurso.  Após discussão, a proposta de abertura de 3 novos concursos 48 

foi aprovada por unanimidade. Em relação aos formulários para abertura de edital ficou decidido 49 

que o relacionado à área de Zoologia de Invertebrados será apresentado na próxima reunião de 50 

coordenação. Sobre Biologia Vegetal, o formulário foi apresentado e a proposta de aprovar o 51 

formulário com possível alteração do nome da área e subárea, após consultar os docentes da área, 52 

foi aprovada por unanimidade.  Sobre Morfofisiologia Humana, ficou definido que o formulário 53 

será elaborado em conjunto com os docentes da área, a sugestão será dada na reunião de plenária 54 

que acontecerá no dia seguinte. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Fernanda deu por encerrada a 55 
reunião às 11h58, da qual eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, Assistente em Administração, lavrei a 56 
presente ata. 57 
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