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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DE
2010 DOS COLEGIADOS PRO TEMPORE DOS CURSOS
DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC,
REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE OUTUBRO DE 2010.
Ao primeiro de outubro de dois mil e dez, às catorze horas, na sala 301 do Bloco B,
reuniram-se os membros dos referidos colegiados, sob a presidência dos Professores
Charles Morphy Dias dos Santos e Rosana Louro Ferreira Silva, Coordenadores pro
tempore dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas,
respectivamente. Estiveram presentes os professores André Eterovic, Carlos Alberto da
Silva, Hana Paula Masuda, Marcella Pecora Milazzotto, Maria Camila Almeida, Meiri
Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Mirian Pacheco Silva, Natália Pirani Ghilardi Lopes
e o secretário executivo Renato da Silva Correa.
Informes da Coordenação:
Os professores Charles e Rosana iniciaram a reunião saudando os presentes e
retomando a composição dos colegiados:
Colegiado do Bacharelado em Ciências Biológicas:
Coordenador: Prof. Charles; Vice-Coordenador: Prof. Carlos; Membros: Professores
André, Maria Camila, Hana e Marcella.
Colegiado da Licenciatura em Ciências Biológicas:
Coordenadora: Prof.ª Rosana; Vice-Coordenadora: Prof.ª Mirian; Membros:
Professoras Natália, Meiri, Hana e Marcella.
Houve uma modificação na composição do colegiado aprovado na ata de doze de
julho de 2010 em virtude das saídas, a pedido, das professoras Vanessa Morais Freitas e
Bruna Romana de Souza. Dessa forma, as professoras Hana e Marcella passaram a fazer
parte dos dois colegiados pro tempore tendo em vista terem sido as coordenadoras
anteriores dos cursos de bacharelado e licenciatura, respectivamente, e a prof.ª Maria
Camila passou para o colegiado pró tempore do bacharelado. Tal composição será
apresentada na próxima reunião da plenária dos cursos.
Expediente:
1.

Apresentação

das

novas

resoluções

do

CFBio:

A prof.ª Rosana informou que ela e o professor Carlos Alberto estiveram presentes
na reunião de coordenadores de curso do CFBio em Brasília, entre os dias 16 e 17 de
setembro, onde foram discutidas novas resoluções. Relatou que, a partir da Resolução
CFBio nº 213/2010, houve uma diferenciação da possibilidade do registro profissional do
biólogo considerando a carga horária de disciplinas da biologia cursadas, tanto para
licenciados e bacharelados, e o que continua sendo possível se registrar tanto bacharéis
como licenciados no CFBio, não pretendendo, assim, diferenciá-los, como ocorre na área
de química. Relatou que, de acordo com a resolução do CFBio, será verificado o
cumprimento curricular de2400 horas de Ciências Biológicas em conteúdos específicos
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para obter o registro. Explicou que os conteúdos específicos são aqueles que estão nas
diretrizes, não entrando disciplinas pedagógicas, nem português instrumental ou inglês,
contudo, disciplinas filosóficas e de exatas são consideradas, e assim, todas as disciplinas
do BCT serão consideradas. Disse que é importante passar para os alunos que estes
podem sair com o diploma de licenciatura e o registro no CFBio, tendo as horas em
ciências biológicas, ou seja, terão o registro de biólogo, se tiverem 2400 horas em
disciplinas das diretrizes. Enfatizou que a partir de 2013 para ter registro como biólogo
serão necessárias estas horas, sendo 2400 de disciplinas das diretrizes e no total 3200
horas. Ressaltou que será fundamental dar ciência da resolução aos alunos. Relatou que a
Resolução CFBio 227, de 18 de agosto, caracteriza as áreas de atuação do biólogo em
Meio Ambiente e Diversidade, Saúde e Biotecnologia e Produção. Explicou que o
detalhamento foi feito pelo conselho devido às questões jurídicas com engenharias e
outros cursos, além de ser importante para os alunos saberem o que se faz como biólogos.
Informou que há um parecer que lista os nomes das disciplinas. O prof. Carlos entendeu
que quanto à atuação do biólogo há supressão com outras profissões, e que os nomes das
disciplinas fazem parte de uma estratégia, como no caso de avaliações de juízes. A prof.ª
Rosana completou dizendo que tratam-se de ênfases e sugestões de nomes. O prof.
Carlos disse, sobre as horas do que se chamam conteúdos biológicos, que é preciso
conferir se a carga horária das disciplinas completam o mínimo de conteúdo de ciências
biológicas. A prof.ª Rosana enfatizou a necessidade de se colocar para os alunos apenas
da licenciatura que querem o registro que estes devem fazer uma quantidade de horas
necessárias em disciplinas da grade da Biologia, e lembrou que há um movimento de
aumentar o curso de licenciatura para 3200 horas. O prof. Charles disse que, com 400
horas a mais, os alunos podem fazer disciplinas do bacharelado, como evolução e
bioquímica, que deveriam ser obrigatórias. O prof. André disse que considera importante
tornar isto formal, por não gostar de recomendações informais. A prof.ª Rosana disse para
não se focar a licenciatura apenas no CFBio, pois este curso tem a docência como o lócus
de formação principal, e se o aluno desejar ser biólogo o ideal seria cursar o bacharelado.
Concordaram que é importante divulgar a todos estas informações.
2. Critérios de avaliação do MEC para o reconhecimento de cursos e levantamento
de documentos que precisarão ser preparados para a visita do reconhecimento com
vistas à confirmação dos formulários e-mec enviados:
A prof.ª Rosana informou que as visitas das comissões que avaliarão o bacharelado
e licenciatura em Biologia não foram marcadas, e que ficou claro que serão comissões
independentes, inclusive entre as licenciaturas. Explicou que para o MEC o CCNH tem 6
cursos diferentes, podendo ter disciplinas iguais, mas os cursos tem que ter identidades
próprias, projetos pedagógicos diferentes e partes específicas diferentes. Discutiram as
questões de disciplinas iguais para bacharelado e licenciatura. O prof. Charles concluiu
dizendo que a ideia é que o conhecimento sólido seja o mesmo, e a prof.ª Rosana concluiu
lembrando que lutaram para não haver as disciplinas de fundamentos. A prof. Rosana
seguiu dizendo que o professor José Antônio já enviou para todos os critérios de avaliação.
Disse que todos dos colegiados da Biologia ajudaram a construir o formulário, com base
nos critérios que pedem. Informou que no formulário do MEC havia um item de adequação
docente disciplina, e como não havia a possibilidade de ficar disciplina sem docente, para
todas as disciplinas foram indicados os professores da Biologia, e embora fossem
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indicados, colocaram observações quanto a isso. Explicou que o formulário do MEC não foi
preparado para receber um projeto como o da UFABC. Disse que vão querer o PDI e a
CPA. A prof. Rosana lembrou que a diligência veio para este item e responderam sobre as
avaliações que são feitas no curso. A prof. Hana explicou que uma coisa é a auto-avaliação
da instituição e outra coisa é a do curso. O prof. Charles complementou dizendo que a CPA
tem o objetivo de avaliar a instituição em sentido mais amplo. Seguiu dizendo que para a
CPA avaliar a instituição deve avaliar os cursos também. Passou que há tentativas de se
fazer uma avaliação única, mas o que existe são apenas avaliações isoladas.
Recomendou colocar que os processos de avaliações estão sendo implementados. A prof.ª
Hana destacou serem importantes os papéis das avaliações de disciplinas. O prof. Charles
sugeriu conversar com a servidora Eliane para estabelecer estratégia comum com a CPA.
A prof.ª Rosana leu alguns itens citados no formulário que entende ser preciso comprovar
e, assim, decidiu-se pela divisão das tarefas. Concordaram em levantar os instrumentos
que já foram utilizados pela coordenação e o número de vagas nos cursos de acordo com
o edital. A prof. Rosana informou que o coordenador do Bacharelado em Física, professor
José Antonio, enviou um calendário com as tarefas da comissão avaliadora, dentre as
quais estavam conversas com o colegiado do curso, com o NDE, coordenação do curso,
todos docentes, com alunos, com TAs; vistorias da documentação dos professores;
conversa com a CPA; análise do projeto pedagógico, planos e conteúdos das disciplinas.
Sobre os planos das disciplinas, informou que a Física optou por enviar os planos para
todos os docentes e o último docente que ministrou a disciplina preencheu o formulário,
sendo que a coordenação deve ter estes dados. A prof.ª Mirian sugeriu montar uma pasta
com os planos de disciplinas. A prof.ª Hana lembrou que devem ser levantados os planos
não só das disciplinas obrigatórias, mas também de todas limitadas. A prof.ª Rosana
seguiu dizendo que pela metodologia é obrigado haver aulas práticas e atividades de
campo. Para comprovar estes itens, decidiram que o professor Charles solicitará as
informações sobre práticas e atividades de campo por amostragem. A prof.ª Rosana falou
sobre o item de projetos ligados aos cursos. O prof. Charles sugeriu entrar em contato com
a PROGRAD, pois eles teriam as resoluções necessárias. A prof.ª Rosana disse que sobre
o estágio já tem as resoluções em mãos, e no caso das licenciaturas os planos de estágio
desenvolvidos, com atividades complementares dos cursos e resoluções. Relatou outro
item, o qual cobra a titulação e experiência do NDE. Informou sobre a necessidade de
comprovação da composição e funcionamento dos colegiados de cursos. A prof.ª Maria
Camila lembrou que o documento diz que existe uma coordenação pro tempore. Explicou
que a plenária é que elege o coordenador e o colegiado, e como a plenária tem que ser
aprovada pelo Comitê de Graduação, criou-se uma comissão pro tempore para poder
homologar as plenárias, para estas elegerem seus coordenadores e estes comporem a
comissão de graduação, que terá suas eleições. Sobre o número médio de disciplinas por
docente, o prof. Carlos informou que isso já foi formulado e disse que confirmará como foi
cadastrado. A prof.ª Rosana questionou sobre a biblioteca e o prof. Charles mostrou a
necessidade de levantar os livros do projeto pedagógico da Biologia. A prof.ª Hana se
ofereceu para realizar este levantamento dos livros. Sobre a reunião com os alunos do
curso, o prof. Charles pediu a uma aluna representante uma lista dos alunos que se
consideram alunos da Biologia para fazer uma lista. A prof.ª Rosana enfatizou a
necessidade de ter uma relação docentes-disciplinas. A prof.ª Marcella se dispôs a levantar
estas informações.
Decidiram que as tarefas serão distribuídas da seguinte forma:
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1) PDI (UFABC): os profs. Carlos e Camila levantarão as informações junto a
PROGRAD;
2) Auto-avaliação: ficará com a CPA;
3) Avaliações isoladas: os profs. André e Charles levantarão os instrumentos já
utilizados enviando e-mail para os docentes; e os profs. Marcella e Marcelo Christoffolete
levantarão dados de avaliações anteriores;
4) Edital 160/2009: os profs. Carlos e Camila levantarão com a PROGRAD o
número de vagas;
5) Conteúdos curriculares: O prof. Charles enviará e-mail a todos solicitando
preenchimento de formulários com conteúdos programáticos, protocolos de aula prática,
atividades de campo e a professora Rosana encaminhará para os docentes específicos
das disciplinas da área de ensino; a prof.ª Natália fará a organização;
6) Projetos ligados ao curso: os profs. Carlos, Camila e Rosana levantarão as
resoluções PIC/PIBID etc;
7) Resolução do estágio do bacharelado: o prof. Eduardo levantará a do
Bacharelado e a prof.ª Mirian a da Licenciatura;
8) Atividades complementares do curso (Resolução): os profs. Carlos e Camila
levantarão a do Bacharelado e a prof.ª Meiri a da Licenciatura;
9) Titulação e comprovação da experiência do NDE: o secretário Renato ficará
responsável;
10) Comprovação do colegiado do curso (resoluções). Os profs. Marcella e Marcelo
Christoffolete levantarão as Atas antigas e o secretário Renato as Atas de 2010;
11) Número médio de disciplinas / docente: os profs. Charles e Carlos farão o
levantamento;
12) Levantar livros da bibliografia básica e complementar: a prof.ª Hana ficou
responsável;
13) Lista de alunos do curso: o prof. Charles fará o levantamento e os professores
que conseguirem mais nomes informarão a todos;
14) Lista de docentes / disciplinas: O prof. Charles se encarregará da lista do
Bacharelado e a prof.ª Rosana da lista da Licenciatura.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 16h34min. Do que para constar, eu, Renato da
Silva Correa, secretário executivo do CCNH, lavrei e assinei a presente Ata, aprovada
pelos professores Charles Morphy Dias dos Santos e Rosana Louro Ferreira Silva,
Coordenadores pro tempore dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências
Biológicas, e pelos demais presentes.
Renato da Silva Correa
Secretário Executivo

Prof. Dr. Charles Morphy Dias dos Santos
Coordenador pro tempore do Bacharelado em Ciências Biológicas

Prof.ª Dr.ª Rosana Louro Ferreira Silva
Coordenadora pro tempore da Licenciatura em Ciências Biológicas
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