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Sinopse da reunião nº 02/2018/CCNH/Bacharelado em Ciências 

Biológicas/Coordenação 

 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 2ª reunião de 2018 da Coordenação 

do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, 

realizada no dia 26 de março, às 09h00, na sala 

219, bloco Delta, campus São Bernardo do Campo 

da Universidade Federal do ABC.   

 

 

Informes:  

Informes: 
1.  Horário das reuniões: a coordenadora informou que as próximas reuniões terão início 

9h30. 

2.  Alocação didática: a coordenadora informou os problemas encontrados na alocação, 

principalmente com relação aos laboratórios, e que os resolveu, apontando o ponto em que se 

encontra a alocação no momento. 

3.  Concursos: a coordenadora informou que os concursos que estão abertos encontram-se 

na fase de montagem de banca e apontou as providências que faltam para a finalização deste 

item, bem como suas preocupações com a dificuldade em montar as bancas sem conflito e a 

desistência de membros quando da confirmação.. 

4.  Solicitações de trancamento e matrículas de disciplinas fora do período: a 

coordenadora informou que a Comissão de Graduação (CG) comunicou que estes casos devem 

ser tratados pela coordenação como exceção. Apontou que analisou casos neste começo de ano. 

5.  Estudo dirigido: a coordenadora informou que foi publicada a Resolução CG nº 20 que 

trata do assunto e que, futuramente, a coordenação deverá se reunir para se posicionar acerca 

desta ferramenta, para estabelecerem regras para o uso do estudo dirigido. 

6.  Catálogo de disciplinas: a coordenadora informou que passou na CG o catálogo e foi 

aprovado, de modo que a comissão fez uma solicitação de reuniões de NDE e Plenária até 3 de 

maio para que resolvessem as questões acerca das sobreposições de disciplinas com o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. A coordenadora apontou que a coordenadora da 

Licenciatura ficará responsável pela verificação destas sobreposições, considerando o momento 

de criação das disciplinas sobrepostas. 

7.  Disciplinas de opção limitada do Bacharelado em Ciências e Tecnologia: a 

coordenadora informou que esta lista de disciplinas não é mais igual à lista de disciplinas 

obrigatórias dos cursos específicos. Apontou que este fato impacta na pontuação de progressão 

dos docentes. 

8.  Reunião da coordenação de Laboratórios Úmidos: a coordenadora informou que a 

Comissão de Biossegurança passará nos laboratórios para vistoria. A Profa. apontou suas 

preocupações e possíveis providências a serem tomadas com relação aos laboratórios do curso. 

Os docentes discutiram os problemas que rodeiam os laboratórios e possíveis soluções. 

9.  Regimento Interno: a coordenadora informou que é necessária a elaboração de um 

regimento interno, uma vez que ele é exigido por resolução ConsEPE. 

 

Ordem do dia: 
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1. Aproveitamento de trabalho de alunos da Licenciatura em Ciências Biológicas nas 

atividades do Bacharelado: os docentes debateram o tema e concluíram que deve ser definida 

qual é a área de aderência para que esta fique clara aos docentes e aos alunos que a solicitarem. 

Para o caso específico apontado os docentes aceitarão a solicitação de aderência e 

posteriormente verificarão este item no projeto pedagógico para que este seja esclarecido a 

todos. 

2. Recomendação de disciplinas (ad referendum): apresentou o documento aprovado aos 

docentes e estes se manifestaram de acordo. 

3. Mapeamento de afinidades: o documento foi apresentado e continuará a ser discutido em 

próximas reuniões, bem como será apresentado em reunião plenária do curso. 

4. Afastamento para missão de estudos (aprofundamento): aprovado com a alteração do 

número de docentes possíveis de afastamento de 8 para 4, de modo que casos excedentes serão 

analisados pontualmente. O estudo terá continuidade e será apresentado em reunião plenária. 

5. Parecer - Solicitação de cooperação técnica de Isarita Martins Sakakibara: considerando 

que o curso não possui vagas, a coordenadora responderá a negativa padrão ao solicitante. 

6. Parecer - pedido de redistribuição UFU-UFABC área de Microbiologia/Bioquímica: 
considerando que o curso não possui vagas, a coordenadora responderá a negativa padrão ao 

solicitante. 

7. Parecer - aproveitamento de vaga - Concurso Lagoa do Sino: considerando que o curso 

não possui vagas, a coordenadora responderá a negativa padrão ao solicitante. 

 

Expediente: 
1. Proposta Orçamentária de 2019 (será objeto de pauta na reunião do Conselho de Centro de 

09/04/2018, verificar o planejamento de aquisições e contratações de cada curso - prazo 

29/03/2018): a coordenadora apresentou as providências que deverão ser tomadas e solicitará, 

por e-mail, auxílio para a elaboração do documento. 

2. Convalidação e transição de disciplinas entre diferentes PPCs: a coordenadora apresentou 

as providências que devem ser tomadas com relação às convalidações para que o sistema 

SIGAA assimile corretamente as possibilidades. O Prof. Carlos assumirá a análise do 

documento e definição dos itens para envio para a PROGRAD. 

3. Relatório diagnóstico e planos estratégicos a partir das avaliações do ano de 2017 (em 

resposta à resolução CG 19 - 12 de julho): a profa. Vanessa informou que os documentos serão 

encaminhados em breve para a coordenação do curso para que seja feito o estudo e as propostas 

para serem apresentadas em na reunião de 12 de julho da CG. 

 

 

Natasha Ramos Morare 

Assistente em Administração 

 

 

 
 

Vanessa Kruth Verdade 

Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 
   


