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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às 15h00, na sala 311-3 

do Bloco A, reuniram-se os membros das plenárias dos cursos de Bacharelado e de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, sob a presidência dos professores Carlos 

Alberto da Silva e Rosana Louro Ferreira Silva, coordenadores dos referidos cursos, 

respectivamente. Estiveram presentes os membros que assinaram a lista anexa. 

 

 
Informes: 

 

Os professores Carlos e Rosana saudaram os presentes e deram início à 

reunião.  

A profª. Rosana informou sobre o bom desempenho dos alunos de 

bacharelado e licenciatura em ciências biológicas na prova do ENADE. Observou 

a importância do resultado positivo, visto que tal fato é reflexo da qualidade do 

ensino da instituição e possui um peso maior que a avaliação do MEC. Por fim, 

parabenizou os docentes pelo resultado obtido.  

Informou sobre a prorrogação do período de inscrição para o concurso de 

professor na área de ensino de Biologia, devido à alteração na classe de 

ingresso, que passa de professor adjunto para professor auxiliar. 

Recordou sobre a consulta feita aos docentes acerca do credenciamento no 

curso de licenciatura em ciências biológicas. Explicou que àqueles que 

responderam positivamente, estão credenciados no curso em questão e a 

portaria já foi publicada. 

Sobre a mudança na monitoria acadêmica, foi informado que os alunos não 

serão monitores de uma determinada disciplina, mas de um grupo de disciplinas 

pertencente ao curso específico. Por esta razão, a seleção de monitores passará 

a ser anual. Foram abertas 5 vagas de monitores para o bacharelado e 4 para a 

licenciatura. 
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O prof. Carlos informou que foi apresentada a demanda para verificação de 

livros que podem ser transferidos para a biblioteca do campus São Bernardo. 

Para selecionar as obras, será montado um grupo de trabalho no futuro. 

Acrescentou que tal levantamento também poderá auxiliar no processo de 

alteração do projeto pedagógico do curso (PPC).  

Como último informe, o prof. Carlos comentou sobre a solicitação do Diretório 

Central dos Estudantes para ofertar, no campus São Bernardo, disciplinas de 

opção limitada pertencentes ao curso de bacharelado em ciências biológicas ou 

do bacharelado interdisciplinar. Observou que ainda não recebeu o documento 

detalhado sobre o pedido, mas, em breve, deverá recebê-lo e será possível 

estudar a demanda. A seguir, deu-se início às discussões dos itens da pauta. 

 

1. Aprovação da ata 

 A ata da 3º sessão ordinária foi aprovada, com 1 abstenção. 

 

2. Aquisições 2012/2013 

A profª. Natália Pirani Ghilardi Lopes apresentou a lista de materiais 

solicitados para compra. Observou que dos 58 itens de consumo solicitados, 

foram adquiridos 27. Justificou que dos 31 itens não adquiridos, 4 foram por 

motivo de cancelamento do pregão, 21 por deserto (não aparecimento de 

empresas participantes ao pregão) e 6 por fracasso (as empresas participaram, 

mas não atenderam às especificações do item solicitado). Em relação aos itens 

de material permanente, destacou que três dos 21 itens solicitados não foram 

adquiridos em 2012, sendo eles: os estereomicroscópios binoculares, a leitora de 

microplacas e o módulo básico de ensino em fisiologia animal e humana. No 

entanto, haverá a tentativa de adquiri-los com a verba de 2013. Por fim, 

agradeceu o compartilhamento de verba advindo da licenciatura em ciências 

biológicas e de outros cursos de graduação vinculados ao CCNH.  
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A profª. Rosana esclareceu que o curso de licenciatura, muitas vezes, 

necessita comprar materiais em um número reduzido em relação ao bacharelado. 

Tal fato impossibilita a liberação para compra. Por esta razão, optou-se por juntar 

os pedidos comuns aos dois cursos otimizando o uso das verbas, uma vez já 

ocorreu em anos anteriores a devolução da verba devido a impossibilidade de 

efetuar a compra por causa da quantidade pequena.  

 O prof. Carlos informou que a verba destinada às compras de materiais 

permanentes e de consumo sofreu cortes. Acrescentou que a verba para compra 

de materiais permanentes foi ampliada devido ao repasse de verbas de outros 

cursos do CCNH. 

 O prof. Jiri questionou sobre o procedimento para a aquisição de vídeos 

documentários. O prof. Carlos esclareceu que há a necessidade de verificar se 

os materiais em questão estão voltados para disciplinas do curso especifico ou 

do bacharelado interdisciplinar. Observou ainda que há a possibilidade de a 

biblioteca se responsabilizar pelo processo de compra. O prof. Carlos sugeriu ao 

prof. Jiri que organizasse uma lista com os nomes dos vídeos e mencionasse as 

disciplinas que podem aproveitar o material. Com a lista, será feita uma consulta 

para verificar quem será o responsável pela compra.   

  O prof. Carlos ressaltou que os pedidos de compras para 2013 devem ser 

encaminhados até o dia 30/03.  

 

3. Aspectos gerais no processo de alocação didática  

 

O prof. Carlos apresentou planilha com número de créditos ministrados pelos 

docentes no ano letivo de 2012. Expôs que houve um planejamento para os 

professores concentrarem a carga didática, no entanto, houve o fechamento de 

algumas turmas após o período de ajuste de matrícula e, consequentemente,  

houve casos de docentes obtiveram um número menor de créditos. A seguir, 

informou que iria encaminhar a planilha para que todos verificassem e 
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encaminhassem as correções, em caso de eventuais erros de lançamento. 

Observou que os demais membros da coordenação do bacharelado em ciências 

biológicas irão se reunir a fim de estudar critérios para a concentração de carga 

didática para que problemas com o cumprimento anual do número mínimo de 

créditos sejam evitados. Acrescentou que, juntamente com a coordenação, será 

organizado critérios e normas de apresentação de justificativa àqueles que 

desejam concentrar a carga didática.  Também será finalizado o planejamento de 

atribuição didática referente ao ano de 2013. Ao término do planejamento, todos 

receberão, por e-mail, as informações referentes a esta questão. 

Ao final, o prof. Carlos salientou que haverá uma reunião em fevereiro para 

tratar sobre a metodologia para efetuar as alterações necessárias no PPC, sendo 

a data prevista para 19/02. 

Sem mais, a reunião encerrou-se às 16h25. Do que para constar, eu, Juliana 

Y. Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a 

presente Ata, aprovada pelos professores Carlos Alberto da Silva e Rosana 

Louro Ferreira Silva, Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas e Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas,respectivamente, e pelos demais presentes. 

 

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva 

Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas  

 

 

Profª. Drª. Rosana Louro Ferreira Silva 

Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

 

Juliana Y. Akisawa da Silva 

Assistente Administrativa 


