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Sinopse da reunião nº 06/2017/CCNH/Bacharelado em Ciências Biológicas/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 6ª reunião de 2017 da Coordenação do 

curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, 

realizada no dia 02 de agosto, às 14h00, na sala 219, 

bloco Delta, campus São Bernardo do Campo da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da coordenação:  
 

1. Permuta da professora Andréa Onofre de Araújo-  Permuta não realizada em virtude de 

não ter sido autorizada a saída da UFSCAR do professor Matheus Fortes Santos, que permutaria 

com a professora Andrea. 

 

2. Aproveitamento de concurso -  Professor Cesar Augusto João Ribeiro assumirá no início de 

setembro, alocado com uma turma de Bioquímica e duas turmas de Projeto Dirigido. Professora 

Ana Paula de Moraes assumirá também em setembro, alocada com uma turma de Sistemática e 

Biogeografia. 

 
 

Ordem do Dia: 
 

1. Planejamento de Alocação para 2018 - O planejamento para 2018 deve ser iniciado o 

quanto antes. A PROGRAD está elaborando planejamento geral para otimizar. 

 

2. Sugestões para o GT de Alocação – Prioridade de alocação de horários: B.Is.; laboratórios 

das disciplinas práticas; disciplinas constantes em mais de um curso; disciplinas obrigatórias e as 

de opção limitada. Contagem de 2 créditos anuais para o coordenador de estágio. Manter TCC da 

forma como está. As propostas das coordenações serão levadas na reunião do GT de Alocação, em 

18\08. 
 

3. Organização dos laboratórios didáticos – Laboratórios com grande número de 

equipamentos em desuso que apenas ocupam espaço e nunca foram utilizados. Os equipamentos 

quebrados serão retirados pela PROGRAD. Serão nomeados técnicos responsáveis pelos 

equipamentos e docentes consultores. Seguiram sugestões pra utilização dos equipamentos, para 

fazer levantamento dos equipamentos disponíveis e verificar os que podem ser utilizados e quais 

podem ser retirados. Necessidade de abrir espaço para novos equipamentos. Foi acordado formar 

GT, com um docente de cada grande área, para ficar responsável por divulgar aos demais docentes 

da área e por gerir a utilização dos equipamentos.  
 

4. Previsão de saída da professora Fabiana Rodrigues Costa Nunes – A professora Fabiana 

foi convidada a participar do ProAntar (Programa Antártico Brasileiro), da equipe de paleontologia, 

e solicitou dispensa no 1º quadrimestre. Acordou-se, por unanimidade, que ela será alocada em 

disciplinas apenas no 2º e 3º quadrimestres de 2018. 
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