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Sessão Ordinária de 16 de novembro de 2015. 
 
 
Expediente: Solicitação de contratação de Professores Visitantes na área de Ciências 
Biológicas 
 
Relator: Danilo C. Centeno 
 
Contexto e Histórico: 
A solicitação trata da contratação de 4 (quatro) Professores Visitantes para a área de 
Ciências Biológicas, sendo 2 (dois) na sub-área “Biologia Vegetal”, 1 (um) na sub-área 
“Zoologia de Invertebrados” e 1 (um) na sub-área “Paleontologia”. 
 
As justificativas para as contratações estão pautadas em diferentes argumentos, 
encaminhados ao Conselho de Centro, e relacionadas em partes ao aumento do 
número de créditos a ser ministrado nos novos projetos pedagógicos (Bacharelado e 
Licenciatura em Ciências Biológicas) e diminuição do quadro docente para ministrar as 
disciplinas. 
 
De acordo com estimativas da área da Biologia, o impacto dos novos projetos causaria 
um acréscimo de 22 créditos na área da Biologia Vegetal e 16 créditos na área da 
Biologia Animal (Zoologia de invertebrados), o que justifica a necessidade de mais um 
docente em cada sub-área. A justificativa para a contratação de um 2° Professor 
Visitante na sub-área Biologia Vegetal está embasada na ausência da Prof. Andrea 
Onofre, que entrará em licença maternidade e do processo de permuta do Prof. 
Eduardo Borba para a UFMG, em 2016. 
 
A contratação de um docente na área de Paleontologia é justificada pela ausência de 
um especialista no tema. Atualmente esta disciplina é ofertada por apenas um docente 
e que não é exatamente desta área de concentração. 
 
As contratações nas 3 (três) sub-áreas contemplam não apenas disciplinas específicas 
da Biologia, mas várias disciplinas obrigatórias no Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia. 
 
Avaliação: 
A criação de novas disciplinas nas subáreas Biologia Vegetal e Zoologia, propostas 
nos novos projetos pedagógicos, é uma forma de aproximar o número de créditos 
ofertados destas sub-áreas ao que é exigido pelo Conselho Regional de Biologia 
(CRBio). Estas adequações acabam por refletir no número de créditos de disciplinas 
obrigatórias para as Ciências Biológicas, conforme colocado anteriormente. 
 
Adicionalmente, durante o processo de transição dos projetos pedagógicos, 3 (três) 
disciplinas da sub-área Biologia Vegetal são ministradas por 3 (três) docentes, dos 
quais 2 (dois) não estarão disponíveis em 2016, sendo necessária a contratação de 
Professores Visitantes. 
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Com relação à sub-área Paleontologia, essa é uma demanda já bastante discutida nos 
últimos anos, dentro da coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas, e a 
contratação contribuirá para a melhoria da qualidade do ensino no tema e para a 
alocação de docentes em áreas com maior afinidade.  
 
 
Conclusão: 

Favorável à contratação dos 4 (quatro) professores visitantes. 

 


