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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
COORDENAÇÃO DO BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO
DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. REALIZADA NO DIA CINCO
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.

Aos cinco dias de dezembro de dois mil e onze, às catorze horas e, na sala 307-3
do Bloco A, reuniram-se os membros da referida Coordenação sob a presidência do Prof.
Carlos Alberto da Silva, Coordenador Interino do Curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas. Estiveram presentes os membros que assinaram a lista anexa.

Informes:

O prof. Carlos Alberto informou acerca da saída do prof. Charles da coordenação
do curso. Acrescentou que assume a responsabilidade da coordenação até que novas
eleições sejam realizadas e há a possibilidade de candidatura da profª. Natália Pirani
Ghilardi Lopes. O prof. Charles se dispôs a auxiliar no que for necessário, visto que
muitos processos referentes ao curso estão em andamento. O prof. Carlos relatou ainda
que o concurso de biologia molecular fora adiado e, possivelmente, será realizado
somente no próximo ano. A seguir, passou a palavra à profª. Maria Camila. A professora
informou que representa o CCNH nas questões de aquisições da Central Multiusuário do
campus de São Bernardo do Campo e, em breve, haverá uma reunião com o pró-reitor de
Pesquisa, prof. Klaus Werner Capelle, para tratar de assuntos referentes às compras de
equipamentos. Após a reunião, entrará em contato com os docentes da área de biologia
para verificar quais equipamentos, de uso comum entre os biólogos, serão necessários.

Pauta:

1. Aquisições 2012
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O prof. Carlos informou sobre o calendário 2012 para aquisições de materiais de
consumo. O prazo para apresentar a lista de materiais ao setor administrativo é até
fevereiro de 2012, pois o processo de compra deverá iniciar no 1º semestre para que seja
possível a aquisição no 2º semestre, caso houver problemas com alguma ata. O prof.
Carlos acrescentou que gostaria de marcar uma reunião com os membros da plenária
para informar sobre o cronograma e solicitar aos docentes que elaborem uma lista de
materiais que precisam ser adquiridos. A profª. Marcella Milazzotto questionou como é
possível saber sobre os materiais existentes e suas respectivas quantidades disponíveis
atualmente. A profª. Maria Camila esclareceu que a técnica de laboratório Bárbara possui
uma lista com estas informações. Observou que os técnicos possuem conhecimento
acerca dos reagentes utilizados em aulas das disciplinas do BCT. Sugeriu que os
coordenadores de disciplinas do curso de biologia solicitassem reagentes específicos
para atender as necessidades dos experimentos previstos. Ainda, o Coordenador e
responsáveis técnicos disponibilizarão a lista de aquisições dos últimos dois anos para
evitar duplicações nas aquisições futuras.

2. Relatório de avaliação das disciplinas oferecidas no 1º quadrimestre de 2011

O prof. Carlos informou que a Comissão Permanente de Avaliação (CPA) dispôs na
página da internet o relatório geral sobre a avaliação das disciplinas oferecidas no 1º
quadrimestre deste ano. Observou que o relatório detalhado lhe fora encaminhado e, por
conter todas as informações das disciplinas em um único documento, este será dividido
por disciplinas e disponibilizado para cada docente da respectiva disciplina ministrada.

3. Alocação didática 2012

O prof. Carlos Alberto relatou que a média de créditos por docente na alocação
didática do 1º quadrimestre de 2012 será de 6,1 créditos, considerando somente a
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atribuição das disciplinas da graduação. Observou que, devido ao provável desligamento
de universidade de 4 docentes do CCNH, a alocação didática poderá sofrer alterações.

Sem mais, a reunião encerrou-se às 17h10min. Do que para constar, eu, Juliana
Yukiko Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a presente
Ata, aprovada pelo professor Carlos Alberto da Silva, Coordenador Interino do Curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas, e pelos demais presentes.

Juliana Yukiko Akisawa da Silva
Assistente Administrativa

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva
Coordenador Interino do Bacharelado em Ciências Biológicas
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