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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DA
PLENÁRIA DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC.
REALIZADA NO DIA DESESSEIS DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E ONZE.

Aos dezesseis de novembro de dois mil e onze, às catorze horas, na sala 114-0 do
Bloco A, primeiro andar, reuniram-se os membros da referida plenária sob a
presidência do Prof. Charles Morphy Dias dos Santos, Coordenador do Curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas. Estiveram presentes os membros que
assinaram a lista anexa.

Pauta:

1) Nova metragem no campus São Bernardo

O prof. Charles informou que fora convocado para outra reunião com o pró-reitor de
Pesquisa, Prof. Klaus Werner Capelle, onde foi discutida a divisão e distribuição do espaço
para os laboratórios em São Bernardo. Nessa reunião participaram a arquiteta responsável
pela obra e as diretorias dos Centros (CCNH, CMCC e CECS).
A metragem final desse espaço ficou estabelecida em 835m² e, segundo o prof. Klaus,
não haverá alteração na metragem por parte da Reitoria. Sendo assim, a nova proposta
para os laboratórios de pesquisa da área de biologia no campus São Bernardo seria de 6
laboratórios e 1 laboratório específico de Biossegurança.
O prof. Charles ainda esclareceu que há vários grupos pleiteando os espaços em São
Bernardo e que haverá uma reunião do conselho, no dia 21 de novembro, em que deverão
apresentar a nova proposta tendo-se como parâmetro da nova metragem apresentada.

2) Proposta aprovada na reunião anterior e a nova proposta
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O prof. Charles relembrou a proposta inicial aprovada na reunião anterior cujo número
era de 4 laboratórios, havendo a possibilidade de existir mais um. Após apresentar estas
informações, o prof. Charles solicitou que os professores que participaram da reunião com
a coordenação da obra expusessem as informações mais relevantes e, em seguida, que
os presentes manifestassem suas opiniões a fim de redefinir os espaços dos laboratórios
de pesquisa.
O prof. Fernando observou que fora a primeira sessão a qual se reuniram os docentes interessados e os executantes da obra. Salientou que o prazo de entrega da estrutura
(paredes e bancadas) será em abril e, provavelmente, os laboratórios estarão prontos para
uso no meio do ano de 2012. O prof. Carlos Alberto declarou que é necessário haver documentos que comprovem todas as informações e decisões a respeito da obra, visto que
não há certezas de que o projeto será realmente destinado às pesquisas dos biólogos. O
prof. Eduardo expôs a sua preocupação em relação a questão da metragem, porque há
incompatibilidade da planta com o espaço prometido.
O prof. Charles informou que os docentes que aguardam a alocação em um laboratório de pesquisa só poderão optar por um dos campi, não podendo haver duplicidade nos
nomes dos professores que estão aguardando a construção dos seus laboratórios no campus de Santo André e que, ao mesmo tempo, manifestaram interesse em ocupar laboratórios em São Bernardo. Tal declaração levantou vários questionamentos.
O prof. Charles expôs a nova proposta feita pelo prof. Eduardo, com 6 laboratórios,
sendo um com o herbário e utilizar o espaço do sétimo andar, Bloco A, Torre 3 para atividades da área de ensino de biologia. Após intensa discussão, foi efetuada a divisão dos
docentes em cada laboratório, tendo como a sugestão do prof. Eduardo. A divisão ficou da
seguinte forma:

Laboratório de morfofisiologia experimental: Maria Camila, Carlos Alberto, Daniel Carretiero e Fulvio.
Laboratório de sistemas biológicos e genômica: Arnaldo, Renata Simões, 2 docentes
que trabalharão com genômica e 1 docente que trabalhará com biologia molecular.
2 Laboratórios de Evolução e Diversidade: 1) Renata Costa, Márcia, Sérgio e Maria
Cristina. 2) Danilo, Eduardo, Hana e Ricardo Lombello
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Laboratório de diversidade: Otto, Carlos Miyazawa, Fernando, Natália e Vanessa
Sexto laboratório: Andréa, Márcio, Humberto e 2 docentes de Ecologia
O sétimo andar da torre 3, do bloco A: Para o ensino de biologia.

Apresentada a divisão, o prof. Charles colocou a proposta em votação.
A profª. Luciana demonstrou seu descontentamento em relação à votação, pois, segundo sua opinião, a proposta e o desenrolar dos questionamentos estavam completamente equivocados, uma vez que os docentes poderão a vir a ter obrigatoriedade em permanecer nos laboratórios, não havendo possibilidade de mudança no futuro. Alegou que era
necessário um documento que garantisse o espaço destinado à biologia e a provável permutação dos docentes de um laboratório para outro.
A prof.ª Rosana questionou o que acerca do espaço para a área de Licenciatura em
biologia, visto que a discussão levou em consideração somente as demandas do bacharelado. Em resposta, foi sugerido que o 7º andar da torre 3, do bloco A, seja destinado à Licenciatura em Biologia. A prof.ª Rosana informou que irá apresentar a proposta para os
demais professores de licenciatura.
Por fim, o prof. Fúlvio salientou que o importante era todos votarem para demonstrar
que a plenária do curso se reuniu e possui interesse nos locais. Porém, haveria a necessidade de deixar claro que os docentes poderão ser remanejados internamente conforme a
necessidade de realocação e interesse dos envolvidos.
A seguir o prof. Charles colocou em votação a proposta apresentada junto com as
questões solicitadas pelos docentes e com o condicionamento de o 7º andar ser para o
ensino de biologia. A votação obteve 18 votos favoráveis e 2 abstenções.

3) Informe
O prof. Charles comunicou que não continuará na coordenação do curso de
bacharelado em ciências biológicas e, em breve, deverá haver eleição para o novo
coordenador do curso.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 16:10. Do que para constar, eu, Camila Cristina
da Silva, estagiária do CCNH, lavrei e assinei a presente Ata, aprovada pelo professor
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Charles Morphy Dias dos Santos, Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas, e pelos demais presentes.

Camila Cristina da Silva
Estagiária

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