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Ata nº 11/2016/CCNH – Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
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Ata da 11ª Reunião Ordinária de 2016 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
realizada às 10h, do dia 15 de dezembro de 2016, na sala 312-3 da Universidade Federal do ABC, sita à
Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida pela
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Profa. Fernanda Franzolin. Esteve
presente como membro titular a Profa. Patricia da Silva Sessa, e como membros suplentes os Profs. João
Rodrigo Santos da Silva e Natália Pirani Ghilardi-Lopes. Estiveram ausentes com justificativa os Profs.
Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda e Mirian Pacheco Silva Albrecht. Como não votante esteve
presente Raquel de Freitas Silva Cardim, oferecendo apoio administrativo à reunião. Iniciando a reunião a
Profa. Fernanda apresentou a pauta e seu prosseguimento. Informes: 1. Aprovação do PPC: A Profa.
Fernanda informou que o PPC foi aprovado com alterações nas diferentes instâncias da UFABC. Na CG
perceberam erro de cálculo em um dos quadrimestres, como correção foi realizada acomodação das
disciplinas: como a disciplina Práticas de Ecologia que passou para o décimo quadrimestre e a
readequação do momento em que os alunos poderiam fazer disciplinas de opção livre ou opção limitada.
Ademais, houve outras pequenas correções. Informou que o PPC está em fase de publicação e esclareceu
que somente a partir do quadrimestre 2017.2 poderá tramitar um novo PPC. 2. Disciplinas de Opção
Limitada do BC&T: A Profa. Fernanda lembrou que havia sido combinado em reunião anterior que iriam
ser escolhidas as disciplinas obrigatórias comuns entre os cursos de licenciatura e ao curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas (solicitadas também por este último), porém houve um desencontro
de informações e inseriram disciplinas que não poderiam ter inserido, mas foi permitida a correção desde
que mantivessem o número de créditos. A Profa. Mirian juntamente com a Profa. Fernanda decidiram
inserir as Práticas de Ensino de Biologia e Instrumentação, não foi possível consultar os membros pelo
pouco tempo que restava. 3. Alocação 2017 (novas disciplinas e proposta de horários): foram fechadas as
turmas de Ensino de Morfofisiologia Humana, por motivo de baixa demanda, não havia nenhum aluno
precisando da disciplina no momento, no próximo ano (2018) será ofertada no novo PPC. Foi solicitada
abertura de nova turma em “Educação, Saúde e Sexualidade”, por motivo de alta demanda, a Profa. Meiri
foi consultada e informou que seria possível abrir uma turma no período vespertino, a direção acatou, mas
o diretor questionou o fato de haver turmas com 25 alunos. Ela explicou a necessidade, em relação à
qualidade do ensino, mas colocou o assunto no expediente para os membros pensarem em justificativas.
Houve discussão sobre o assunto, a qual foi continuada no expediente. Em relação à proposta de horários,
a Profa. Fernanda informou que foi difícil estabelecer os horários, houve desencontro de informações,
havia sido informado pela Prograd que o segundo e terceiro quadrimestre seria feito em reunião da
Direção de Centro com os coordenadores, determinando primeiramente o horários das disciplinas em
comum das licenciaturas, porém depois houve uma segunda orientação. Como a reunião não ocorreu, a
Profa. Virgínia enviou uma nova proposta de horários, na qual todas as turmas da mesma disciplina da
licenciatura eram alocadas no mesmo dia. Porém como os outros cursos alegaram a falta de conhecimento
da suposta reunião acabaram trabalhando antecipadamente em uma proposta rascunho anteriormente
enviada pela Profa. Virgínia. Relatou que diante do caso, a discussão entre coordenadores levou à decisão
de acatar a primeira proposta. A Profa. Fernanda salientou que foi muito difícil fazer a alocação, teve que
fazer várias adaptações, a proposta de horários foi finalizada e enviada aos professores membros da
coordenação do curso. Para 2018 provavelmente será decidido uma grade em que aconteça um rodízio de
dias, a direção queria que acontecesse em 2017, mas parece que não acontecerá. A Proposta foi enviada
para o Conselho do CCNH, o Prof. João acrescentou que na última sessão do Conselho, ficou definido
que será feita convocação aos coordenadores para decidirem em conjunto com o Conselho a finalização
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desses horários. 4. Redistribuição Profª Danusa Munford: a solicitação foi aprovada na UFABC, e está
em fase de tramitação no MEC. 5. Segunda Semana das Licenciaturas: a Profa. Fernanda informou que o
evento ocorrido em novembro junto com o simpósio do Pibid foi muito bom, houve vários momentos e
discussões interessantes, porém com maior demanda nos dias de programação do Pibid em relação aos
dias de programação das licenciaturas, que estava mais esvaziada, considerou importante pensar em
estratégias para o próximo ano, como talvez fazer em horário de aula, por exemplo. Manifestou
agradecimento à Profa. Roberta de Assis Maia por ter representado o curso na organização do evento. 6.
Compras: a Profa. Mirian enviou e-mail para responder a demanda recebida sobre compras em relação
aos bens permanentes. Em relação aos bens de consumo vai seguir os roteiros recebidos, com exceção de
Ensino de Morfofisiologia Humana que está aguardando roteiro do Prof. Marcelo Augusto Christoffolete.
7. Reunião de alunos e NDE sobre estágio: a Profa. Fernanda informou que na reunião foi tratado o
assunto de estágio, os alunos consideraram importante manter orientação de atividades e horas, desde que
os professores tenham flexibilidade para isso. Na próxima reunião de plenária os docentes serão
orientados sobre essa flexibilização. Considerou a importância das discussões com os alunos estarem
registradas e formalizadas, por isso, os alunos serão convidados para as reuniões do NDE para que as
discussões sejam feitas nesse âmbito. Orientou que os alunos pensem e discutam entre eles o que está
bem e o que pode mudar, e depois levem para as reuniões do NDE. 8. Planos de disciplina: foi enviado email aos coordenadores de disciplinas solicitando os planos de ensino das disciplinas. 9.
Internacionalização: a Profa. Graciela de Souza Oliver trabalhará com as ementas da Licenciatura em
Ciências Biológicas, conversando com o Prof. Gustavo Muniz Dias, do Bacharelado em Ciências
Biológicas. 10. Escolha do presidente do NDE: o Prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior foi eleito
presidente na última reunião de NDE. Ordem do dia: 1. Aprovação de atas anteriores - nº 09, de
25/08/2016, e nº 10, de 18/10/2016: foram propostas alterações em ambas as atas, e aprovadas com uma
abstenção da Profa. Natália. Expediente: 1. Número máximo de alunos por disciplina: a Profa. Fernanda
apresentou a necessidade em definir número máximo de alunos por turma, e apresentar justificativas para
a direção pelo questionamento do diretor do CCNH pelo oferecimento de turmas com apenas 25 alunos, a
pensar o que seria recomendado para cada disciplina. Após discussão acerca do assunto, a proposta de
número máximo de 26 alunos para todas as disciplinas, com concessão de até 30 alunos se houver
demanda, foi aprovada por unanimidade, com ressalva de consulta às Profas. Mirian Pacheco Silva
Albrecht e Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda se consideram o número adequado para a
disciplina “Educação, Saúde e Sexualidade”. As justificativas a serem apresentadas à direção foram
discutidas, com continuação na próxima reunião. 2. Resolução de Credenciamento e Recredenciamento:
A Profa. Fernanda lembrou que na última reunião ficou estabelecido que seria feita consulta aos outros
coordenadores, mas como o Prof. Marcelo ainda não conseguiu fazer a consulta, o assunto será mantido
na pauta da próxima reunião. 3. Ações para 2017: pelo adiantamento do horário, o assunto será tratado na
próxima reunião. 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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