
                                                                                

 

 

Plano estratégico 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

2018-2019 

 

Equipe: 

Profa. Vanessa Kruth Verdade - Coordenadora  

Prof. Carlos Alberto da Silva – Vice - Coordenador  

Profa. Fernanda Dias da Silva (titular) e Profa. Cibele Biondo (suplente) 

Profa. Maria Camila Almeida (titular) e Prof. Ricardo Augusto Lombello (suplente) 

Profa. Renata Simões (titular) e Prof. Daniel Carneiro Carretiero (suplente) 

Profa. Ana Paula de Moraes (titular) e Prof. Ricardo Sawaya (suplente) 

 

Ao iniciarmos o novo período de gestão do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas gostaríamos de agradecer a confiança depositada na nova equipe e a 

disposição dos colegas a se juntar aos trabalhos visando, não só a manutenção da 

qualidade, mas também o aprimoramento de nosso curso. Assim, apresentamos 

brevemente alguns aspectos com os quais gostaríamos de trabalhar em 2018 e 2019. 

 

Dados do curso: 

Pretendemos elaborar e apresentar a plenária um panorama atualizado do curso em 

relação ao número de docentes, disciplinas ofertadas, número de discentes ingressantes, 

matriculados e egressos; bem como das avaliações de desempenho via CPA e ENADE, 

visando elaboração de plano de ação para atração de maior número de alunos; 

 

Alocação didática: 

Pretendemos consolidar a política de planejamento anual da alocação didática junto 

ao Centro, adotando estratégias para divulgação da lista de disciplinas e horários em 

tempo hábil para planejamento e organização dos colegas docentes. Pretendemos 

também disponibilizar arquivos com a plenária e público interno e externo à 

universidade em tempo real; 



                                                                                

 

 

Interdisciplinaridade:  

Pretendemos aumentar a integração entre os cursos de Bacharelado e Licenciatura 

em Ciências Biológicas, assim como entre outros cursos de maior afinidade na UFABC 

como Neurociências, Engenharia Ambiental e Biomédicas, incentivando o 

envolvimento dos docentes nas atividades relacionadas ao ensino de Ciências e 

Biologia, visando uma formação e atuação mais ampla de nossos alunos; 

 

Comunicação, parcerias e extensão: 

Pretendemos delinear estratégias de comunicação entre a Coordenação, os docentes 

e os alunos do curso (egressos, já matriculados, com reserva de vagas e ainda não 

matriculados com interesse no curso) para acompanhar a vida acadêmica e desempenho 

do aluno, visando o aumento de oferta de oportunidades de estágios, pós-graduação e 

colocação no mercado. 

Também gostaríamos de incentivar a participação de alunos e docentes nas 

atividades de extensão propostas pela Coordenação do curso e outros Setores da 

UFABC (PROEC, PROPES, PROGRAD, etc.), aumentando a representação do curso 

no desenvolvimento das atividades previstas pela equipe de gestão da comunicação e 

outros grupos do CCNH e em outros setores da UFABC (seção de monitoria e estágios, 

PROEC e PROPES); 

 

Projeto Pedagógico, disciplinas: 

Pretendemos incentivar a participação dos grupos de docentes das diferentes áreas 

das Ciências Biológicas no processo de aquisições (consumo e permanente) para 

enriquecer as estratégias metodológicas nas aulas práticas e teóricas do curso. 


