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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DA 
PLENÁRIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. 
REALIZADA NO DIA DEZ DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
ONZE. 
 
 

Aos dez de agosto de dois mil e onze, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala 
214-0 do Bloco A, torre 3, reuniram-se os membros da referida plenária sob a 
presidência da Profª. Rosana Louro Ferreira Silva, Coordenadora pro tempore do 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Estiveram presentes os membros 
que assinaram a lista anexa. 
 
 

Informes da Coordenação: 
 
 
 A profª. Rosana saudou os presentes e iniciou a reunião. A profª. Rosana informou 

que participou de uma reunião para discutir a atribuição didática junto à direção de centro e 

demais coordenadores de curso. Nesta reunião foi apresentada a média de créditos anuais 

por docente. Salientou que serão efetuadas mudanças na pré-alocação didática, pois 

verificou-se que alguns professores possuem uma média de créditos baixa. Finalizou que 

no dia seguinte haveria a continuação da reunião e, posteriormente, encaminharia a grade 

de alocação didática. 

 

Ordem do Dia: 

 

1) Discussão dos interesses da biologia em relação ao campus de São Bernardo 

do Campo 

A profª. Rosana informou aos presentes sobre sua participação na última reunião do 

Conselho do CCNH, na qual estiveram presentes o reitor e o vice-reitor. Na ocasião, o 

reitor tratou sobre a questão do campus de São Bernardo do Campo e de Mauá. Um dos 

assuntos abordados foi a respeito da possível transferência de cursos para o campus de 

São Bernardo. A profª. Rosana apresentou aos docentes o problema discutido na reunião 

do conselho, referente aos alunos ingressantes que efetuaram matrícula para estudar no 

campus provisório de São Bernardo terem que freqüentar as aulas dos cursos pós BCT 
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no campus Santo André, sendo que tal medida vai contra ao que constava no edital do 

processo seletivo. Há a preocupação em evitar estes problemas no campus São Bernar-

do, por isso, o reitor consultou os coordenadores de curso para verificar se havia interes-

se na transferência para São Bernardo de cursos específicos. Após este relato, a profª. 

Rosana consultou os professores presentes e solicitou que expusessem suas opiniões 

sobre o assunto.  

O prof. Arnaldo se manifestou dizendo que os novos docentes terão laboratórios de 

pesquisa em São Bernardo e também serão alocados lá, uma vez que não há salas dis-

poníveis nos blocos A e B. Observou que tal medida será positiva levando em considera-

ção a alocação didática do BCT. Mas, mostrou-se desfavorável quanto à transferência do 

curso para o campus São Bernardo. Alegou que os laboratórios da área de biológicas do 

bloco A estão equipados e não há razão do deslocamento do curso para outro campus 

somente porque o biotério será instalado lá. Diferentemente de alguns cursos de enge-

nharia necessitam de um espaço que os blocos A e B não podem oferecer, conforme sua 

opinião. O prof. Charles acrescentou que houve dificuldades para estruturar os laborató-

rios do bloco A e a transferência poderá acarretar em novos obstáculos para conclusão 

dos laboratórios.  

A profª. Rosana salientou que a definição de “multicampi” ainda não é clara e que os 

conselhos superiores deveriam determinar, de forma precisa, o significado da expressão 

para a universidade. Segundo a professora, isso auxiliaria quando fosse necessário to-

mar uma decisão, como a questão em discussão. 

 O prof. Guilherme observou que o curso tem funcionado bem no campus Santo 

André e a tendência é que ocorram melhorias, as quais possibilitem o crescimento das 

atividades do curso neste local. 

 O prof. Jiri acrescentou que questões referentes à biossegurança não são resolvi-

das facilmente e se tal mudança ocorrer, será necessário organizar novamente o processo, 

demandando mais tempo.  

 Após discussão foram colocadas em votação duas propostas a fim de verificar entre 

os presentes se a maioria era favorável ou desfavorável à transferência para São Bernardo 

do Campo. A consulta obteve os seguintes resultados: 
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Favorável à transferência: 0  

Desfavorável à transferência: 14  

Abstenção: 1 

 

 Ao final, o prof. Arnaldo informou que fora consultado sobre a hipótese de o Bacha-

relado em Ciências Biológicas tornar-se um curso pós BI do Bacharelado em Ciência da 

Vida. Solicitou aos presentes que refletissem sobre o assunto para ser discutido em outra 

ocasião.  

Sem mais, a reunião encerrou-se às 17:45. Do que para constar, eu, Juliana Yukiko 

Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a presente Ata, apro-

vada pela professora Rosana Louro Ferreira Silva, Coordenadora pro tempore do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, e pelos demais presentes. 

 

 

 
 

Juliana Yukiko Akisawa da Silva 
Assistente Administrativa 

 
 
 
 

Profª. Drª. Rosana Louro Ferreira Silva 
Coordenadora pro tempore do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 


