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Ata nº 001/2014/CCNH – Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

 
Ata da 1ª Reunião Ordinária Conjunta de 2014 das Coordenações dos Cursos de Bacharelado em 1 
Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências Biológicas, realizada às catorze horas do dia trinta de 2 
abril de dois mil e catorze, na sala 309-1 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 3 
5001, Bloco A, Torre I, 3º andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida pelo Coordenador do 4 
Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, Prof. Carlos Alberto da Silva, e pela Coordenadora 5 
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Profa. Mirian Pacheco Silva Albrecht, e contou 6 
com a presença da vice-coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Profa. Meiri 7 
Aparecida G. C. Miranda, dos seguintes membros titulares da Coordenação do Bacharelado em 8 
Ciências Biológicas: Profa. Renata Maria Augusto da Costa, Profa. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes, a 9 
qual se fez presente a partir das quinze horas e a suplente Profa. Andréa Onofre Araújo; e os 10 
seguintes membros titulares da Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas: Profa. Renata 11 
Maria Augusto da Costa, Profa. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes  e, o membro suplente, Prof. Charles 12 
Morphy D. Santos, o qual se ausentou às quinze horas e dois minutos. Esteve presente, como 13 
convidada, a Profa. Fernanda Franzolin. Estiveram presentes os assistentes em administração Raquel 14 
de Freitas Silva Cardim, Natasha Ramos Morare e Maicon Teixeira, para oferecerem apoio 15 
administrativo à reunião. Estiveram ausentes os seguintes membros da Coordenação da Licenciatura 16 
em Ciências Biológicas: Prof. Otto Muller P. de Oliveira, de forma justificada e a Profa. Graciela de 17 
Souza Oliver; e os seguintes membros da Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas: 18 
Profa. Hana Paula Masuda e Profa. Fernanda Dias da Silva.Informes: 1. A Profa. Mirian informou o 19 
teor do ofício, recebido em 21 de março de 2014, do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 20 
(ENADE), nos seguintes termos: haverá seminários ENADE 2014, os quais serão realizados nos dias 21 
26 a 30 de maio, em Brasília e a Prograd, de acordo com o Prof. Carlos, já indicou seus dois 22 
representantes. 2. A Profa. Mirian informou sobre os e-mails institucionais: foram criados e-mails 23 
institucionais para os cursos, os quais devem ser utilizados, substituindo o e-mail pessoal, com o 24 
objetivo de dar mais visibilidade ao curso e divulgar a universidade. 3. A Profa. Meiri informou 25 
sobre o concurso de docentes de Ensino em Biologia: a data do concurso foi definida para os dias 21 26 
a 23 de maio de 2014, o qual terá a participação de 16 inscritos. A banca será composta pela Profa. 27 
Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda (UFABC), Vera Lucia Bahl Oliveira (UEL) e Ligia 28 
Ajaime Azzalis (UNIFESP). 4. A Profa. Fernanda informou sobre a “UFABC para todos”: o evento 29 
será realizado nos dias 28 e 29 de maio, no período da manhã e noite, no Câmpus de São Bernardo 30 
do Campo. A Licenciatura em Ciências Biológicas realizará sua apresentação, com a supervisão da 31 
Professora Natália, pelos os alunos do PIDIB, em um stand. Ainda sobre o “UFABC para todos”, a 32 
Profa. Mirian informou que a Profa. Fernanda aceitou ser indicada para coordenar o evento, no que 33 
diz respeito ao curso de Ciências Biológicas. 5.  A Profa. Mirian informou sobre o impacto na 34 
elaboração dos horários das disciplinas gerado pelo fato de a Profa. Virgínia ter assumido a 35 
Coordenação Geral das Licenciaturas: serão centralizadas as decisões na Coordenação Geral de 36 
Licenciatura em Ciências Biológicas. Neste sentido, foi solicitada, por comunicação interna, a 37 
indicação de um representante para o Comitê de Gestores Institucional de Formação Inicial e 38 
Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica da UFABC (COMFOR), de modo 39 
que a Profa. Mirian indicou seu nome, como titular, e o nome da Profa. Meire, como suplente. 40 
Informou ainda que participará de uma reunião do COMFOR, às 16h, da presente data, e 41 
posteriormente informará aos demais interessados seu teor. 6. O Prof. Carlos informou sobre a 42 
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necessidade de indicação à Comissão Permanente de Segurança Laboratorial: o CCNH precisa 43 
indicar um titular e um suplente para representá-lo no CPLS e, para isso, serão enviados e-mails aos 44 
docentes para verificar uma possível manifestação de vontade. 7. O Prof. Carlos informou sobre a 45 
reunião que tratou da fase final da obra do Câmpus de São Bernardo do Campo: foi sinalizada uma 46 
possível motivação quanto à migração das Ciências Biológicas, bem como do corpo docente do 47 
Núcleo de Biotecnologia, para o Câmpus de São Bernardo do Campo, de acordo com a demanda 48 
demonstrada pelos cursos e da possibilidade da criação de novos. 8. A Profa. Mirian informou sobre 49 
a colação de grau do dia 10 de maio de 2014: a Profa. Fernanda foi indicada para representar os 50 
cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas no evento 9. A Profa. Meire informou 51 
sobre o ENEBIO: as submissões de trabalho foram prorrogadas até dia 19 de maio de 2014. 10. A 52 
Profa. Meire informou sobre a visita de avaliação do MEC: o Prof. Carlos representará o curso na 53 
reunião de avaliação da UFABC pelo MEC. 11. O Prof. Carlos informou sobre a auditoria interna: o 54 
Bacharelado em Ciências Biológicas participará da auditoria interna. Ordem do dia: 1. Aprovação 55 
de atas: 1.1. Ata da primeira reunião conjunta ordinária, realizada no dia vinte e nove de janeiro de 56 
2014, foi aprovada com duas abstenções, por motivo de ausência. 1.2. Ata da segunda reunião 57 
ordinária da Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas, realizada no dia 26 de março de 58 
2014, aprovada com duas abstenções, por motivo de ausência. 1.3. Ata da primeira reunião conjunta 59 
extraordinária, realizada no dia nove de abril de 2014, aprovada por unanimidade. 2. Horários da 60 
Licenciatura para o segundo quadrimestre: o horário do segundo quadrimestre de 2014 já está 61 
definido. A Profa. Mirian expôs o sobrecarregamento dos docentes devido à grade estabelecida e 62 
propõe reflexões para que ocorram melhorias, de modo que uma das possibilidades de mudança se 63 
dará com a entrada do novo docente. 3. Horários do Bacharelado para o segundo quadrimestre: o 64 
horário do segundo quadrimestre de 2014 já está definido e, por sugestão do Prof. Carlos, caso haja 65 
necessidade de promover mudanças nas disciplinas comuns entre os dois cursos para o ano de 2015, 66 
as discussões devem ser iniciadas ainda em julho de 2014. 4. PPC Licenciatura: A Profa. Mirian 67 
alegou que precisa da ajuda da coordenação para definir o PCC e apontou suas possíveis 68 
modificações para a Licenciatura e o Bacharelado. A maior deficiência exposta pela professora foi o 69 
fato de, no PPC da licenciatura, a grade conter apenas uma disciplina de opção limitada. Foi 70 
proposta, ainda, pela Profa. Mirian, com o auxílio dos demais coordenadores, a inclusão de 71 
disciplinas livres e de opção limitada nos quadros do curso do período matutino. Por fim, as Profas. 72 
Natália, Renata, Meiri, Fernanda e Mirian responsabilizaram-se em realizar reuniões para definir a 73 
matriz da Licenciatura em Ciências Biológicas 5. PPC Bacharelado: O Prof. Carlos apresentou o 74 
projeto de PPC definido pelo Bacharelado em Ciências Biológicas. O Prof. Carlos expôs, como 75 
possível solução à deficiência encontrada no PCC da Licenciatura e como método adotado no PCC 76 
do Bacharelado, a possibilidade de propor disciplinas de opção limitada no período da tarde. Foram 77 
discutidas também,  as nomenclaturas dos eixos das disciplinas, em especial o eixo de Comunicação 78 
e Redes, as quais ainda serão definidas, assim como, as as recomendação de disciplinas. 6. Normas 79 
do TCC do Bacharelado de Ciências Biológicas: Foram expostas, pelo Prof. Carlos, as mudanças, 80 
apresentadas pelo Prof. Gustavo, nas normas do TCC. A Profa. Andréia sugeriu que a coordenação 81 
ficasse responsável por tal atribuição e foi aceita sua solicitação pelos demais. Foi sugerida a retirada 82 
do item, presente na norma do que rege o TCC, que trata da obrigatoriedade da entrega do projeto 83 
dirigido no início da disciplina, devendo ser estabelecidos outros requisitos em seu lugar. O Prof. 84 
Carlos se predispôs a enviar um e-mail aos demais docentes com a intenção de buscar candidatos 85 
para contribuírem na analise desta norma e suas adequações práticas. Nada mais havendo a declarar, 86 
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os coordenadores Carlos Alberto da Silva e Mirian Pacheco Silva Albrecht deram por encerrada a 87 
reunião, da qual eu Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata. 88 
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