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Ata nº 03/2017/CCNH – Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
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Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2017 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
realizada às 10h, do dia 06 de abril de 2017, na sala 312-3 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos
Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º andar, Santa Terezinha, Santo André. A reunião foi presidida pela
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Profa. Fernanda Franzolin. Esteve presente
como membro titular a Profa. Patricia da Silva Sessa, e como membros suplentes os Profs. João Rodrigo Santos
da Silva e Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior. Esteve ausente com justificativa a professora Meiri Aparecida
Gurgel de Campos. Como não votante esteve presente a assistente em Administração Amelia Paolillo Rossi,
oferecendo apoio administrativo à reunião. Iniciando a reunião a Professora Fernanda apresentou a pauta e seu
prosseguimento. Solicitou passar o item 4 do Expediente para item 2 da Ordem do Dia e solicitou também a
inserção de outro item à Ordem do Dia, referente à solicitação de redistribuição de docente. Solicitações
aprovadas. Informes: 1. Professora Fernanda informou que o professor Otto Müller Patrão de Oliveira,
coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas, faz parte da comissão de avaliação do ENADE no
Ministério da Educação e solicitou transmitir informações. Informou que está sendo elaborada Portaria que
estabelece o perfil e as atribuições do Bacharel e do Biólogo, para que a prova seja elaborada a partir desse
perfil. É importante incentivar os alunos a participarem da prova do ENADE. Informou que a Licenciatura em
Ciências Biológicas da UFABC obteve a maior nota do país na última avaliação do ENADE, bem como os
demais cursos obtiveram boas notas, tornando a UFABC parâmetro para a comissão do ENADE. Informou que a
comissão de avaliação verificou que instituições de Ensino que possuem a Licenciatura e o Bacharelado atuando
de forma concomitante têm melhor desempenho no ENADE. 2. Está em tramitação a permuta da professora
Andréa Onofre de Araújo, da área de Botânica. 3. O processo seletivo simplificado da Bioquímica está parado
porque o MEC não autorizou novos processos seletivos para professor visitante. Ordem do Dia: 1. Aprovação
da ata da reunião de 09/03/2017 – Ata aprovada com abstenção do professor João Rodrigo. 2. Casos de alunos
realizando estágio concomitantemente à disciplinas – Após discussão decidiu-se que o Estágio da aluna do
noturno, Carolina Aimi Maruyama Santa Croce (Estágio III - Nível Ensino Médio), deverá ser cancelado. No
caso de haver interesse, a aluna poderá transferir sua matrícula para o período diurno, desde que frequente as
reuniões neste horário. O Estágio no período noturno, da aluna Natalia Uehara (Estágio III - Nível Ensino
Médio), deverá ser cancelado. No caso de haver interesse a aluna poderá transferir sua matrícula para o período
diurno, desde que frequente as reuniões neste horário. Todavia, para que este procedimento ocorra deverá
cancelar a matrícula no Estágio II do Ensino Fundamental. 3. Solicitação de redistribuição da professora Flávia
Cristina Morone Pinto – Solicitação indeferida por unanimidade. Expediente: 1. Ingresso em curso de
formação específica não vinculado atualmente ao bacharelado interdisciplinar cursado – Professora Fernanda
informou que faz parte de GT criado para tratar deste assunto. Explicou proposta do GT e solicitou opinião dos
membros da coordenação. Foi acordado levar para o GT a opinião que a coordenação entende ser necessário
repensar no BCT para depois proceder à flexibilização proposta. 2. Resolução credenciamento e
descredenciamento – item será analisado na próxima reunião da coordenação do curso. 3. Vagas para
redistribuição de docentes - C.I. nº 015/2017 / Reitoria – Professora Fernanda informou que cada Centro terá a
possibilidade de pleitear uma vaga de professor sênior, sendo necessário haver indicação de nomes de
interessados que atendam à citada C.I. e às necessidades do curso. Solicitou aos membros da coordenação trazer
nomes de interessados, pois não haverá Edital. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Fernanda deu por encerrada
a reunião, da qual eu, Amelia Paolillo Rossi, Assistente em Administração, lavrei a presente ata.
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