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Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2018. 
 
Expediente: Solicitação para abertura de processo seletivo para contratação de 
professor visitante na área de Ciências Biológicas, subáreas Botânica / Morfologia e 
sistemática de invertebrados. 
 
Relator:  Dalmo Mandelli 
 
Contexto e Histórico:  
A coordenação do Curso de Ciências Biológicas enviou dois formulários com solicitação 
de abertura de edital para processo seletivo - professor visitante, um na subárea de 
Botânica e outro em Morfologia sistemática de invertebrados. 
 
Avaliação:  
Com relação à subárea de Botânica o formulário está confuso. Não há informação sobre 
o Conteúdo Programático. Também há uma lista de quatro disciplinas que eu acredito que 
serão aquelas onde o(s) novo(s) docente(s) irá atuar. O(s) docente(s) contratado(s) para 
esta vaga atuará(ão) principalmente em disciplinas da área de sistemática e diversidade 
botânica Essa área teve acréscimo de 22 créditos (11 por turno) no ano de 2016 com a 
implantação dos projetos pedagógicos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em 
Ciências Biológicas (PPC 2015). Atualmente, a disciplina conta com cinco docentes, mas 
dois são professores visitantes, cujos contratos vencem ao final do primeiro quadrimestre 
de 2018 sem possibilidade de prorrogação. Para esta subárea está sendo solicitada a 
contratação de dois docentes, mas o formulário informa que há apenas uma vaga.  
Na subárea de Morfologia e Sistemática de Invertebrados houve um acréscimo de 16 
créditos anuais a serem ofertados na área, pois nos novos projetos pedagógicos (PPC 
2015) dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas houve um 
aumento do número de crédito das disciplinas “Biologia Animal I e II” (que passam a se 
chamar Zoologia de Invertebrados I e Zoologia de Invertebrados II, respectivamente). 
Adicionalmente, foi criada a  disciplina “Fundamentos de sistemática de invertebrados” 
especificamente para a Licenciatura, com 6 créditos por turma. Os docentes especialistas 
que ministram tais disciplinas também fazem parte do contingente que assume disciplinas 
do BCT e o contrato do Professor visitante que cobre atualmente tais créditos perderá 
vigência sem possibilidade de contratação. Para esta subárea está sendo solicitado um 
docente (o formulário informa que há uma vaga). 
No formulário enviado há dois “anexos 1”. Um contém a informação sobre a Área de 
Conhecimento e Disciplinas e o outro sobre Conteúdo Programático. 
Também foi informado que os docentes irão colaborar nas disciplinas do Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia 
 
Conclusão: 
Favorável, com ressalvas: 

 com relação à subárea de Botânica, favorável à contratação de dois docentes, caso 
haja vagas (o formulário aponta apenas uma vaga). 

 com relação à subárea Morfologia e Sistemática de Invertebrados, favorável à 
contratação de um docente, como solicitado.  


