Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
ATA DE REUNIÃO 2ª SESSÃO ORDINÁRIA

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e doze, às 16h, na sala 301-3 do
Bloco A, reuniram-se os membros das referidas plenárias sob a presidência
dos professores Carlos Alberto da Silva e Rosana Louro Ferreira Silva,
Coordenador Interino e Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas e Licenciatura em Ciências Biológicas, 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 a visita da conselheira do CRBio. A conselheira
se dispôs a estudar os projetos pedagógicos dos cursos e verificar o que pode ser
aproveitado para cumprimento da carga horária exigida a fim de obter o
credenciamento no Conselho Regional de Biologia. A profª. Rosana acrescentou
que as atividades programadas no dia da visita da conselheira foram canceladas
devido à falta de energia no campus. Salientou que há a possibilidade de a
conselheira retornar em outra data para esclarecer dúvidas dos docentes da área e
dos alunos.
O prof. Carlos solicitou, a pedido da profª. Simone Rodrigues, que os docentes
evitem aplicar avaliações durante o período de 2 a 6 de julho e sugeriu que os
professores vinculem atividades à programação do evento a fim de incentivar uma
maior participação dos alunos na IV Semana da Biologia.
O prof. Carlos informou sobre a nomeação de Fernanda Dias da Silva, candidata
aprovada no concurso da área de biologia molecular e biotecnologia e sobre a
aprovação do candidato Luiz Roberto Nunes no concurso da área de bioquímica
estrutural. A seguir, passou-se para a discussão dos itens da pauta.
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1. Aprovação da ata da primeira sessão ordinária

Ata aprovada por unanimidade.

2. Vacâncias das coordenações de cursos do CCNH

O prof. Carlos informou sobre sua intenção de continuar atuando como o
coordenador de curso e formalizar a profª. Natália como vice-coordenadora.
Comentou sobre a divergência de informações transmitidas pelo procurador à
Direção de Centro e entre informações passadas pelo RH à secretaria no que diz
respeito a forma como o processo pode ser conduzido. O prof. Arnaldo se dispôs
a buscar maiores esclarecimentos.

3. Alocação didática 2012.3

O prof. Carlos apresentou a previsão de alocação didática para o terceiro
quadrimestre. Observou que ainda será feita a análise do número de créditos para
verificar o cumprimento de 16 créditos anuais na graduação por cada docente.
Observou que alguns professores podem acumular menos créditos durante este
ano, pois há a possibilidade de fechamento de turmas, após o período de ajuste de
matrícula. Acrescentou que encaminhará o planejamento aos docentes para que
avaliem e apontem alterações, caso seja necessário.

4. Viabilidade da proposta de novo curso interdisciplinar

O prof. Carlos informou que a universidade possui o interesse em um novo
bacharelado interdisciplinar. Por comentários feitos em reuniões da comissão de
graduação, subtende-se que há a intenção de criar um bacharelado interdisciplinar
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na área de saúde. O professor esclareceu que, em sua posição de coordenador de
curso, prefere aguardar uma posição da conselheira do CRBio para verificar se há e
quais são as prioridades para a reestruturação do projeto pedagógico dos cursos.
A profª. Rosana alegou que a ideia de criação de um novo BI é iminente na
universidade, pois provavelmente haverá o questionamento sobre o bacharelado
interdisciplinar.
O prof. Guilherme observou que se o novo BI for denominado “bacharelado em
ciência da saúde”, conforme já foi mencionado em outras ocasiões, não haverá
muita relação com os cursos da biologia, pois exclui grandes áreas, como por
exemplo, ecologia. Considera que se a denominação utilizada for “bacharelado em
ciências da vida”, haverá maior coerência e será possível verificar a possibilidade de
veiculação ao novo BI.
O prof. Eduardo Borba demonstrou sua preocupação quanto ao espaço que o
novo BI irá demandar e a necessidade de novos docentes. Declarou que, em sua
opinião, é necessário haver uma maior integração do bacharelado e da licenciatura
em biologia com o BCT.
O prof. Marcelo Christoffolete alegou que o novo BI também envolve os cursos
de bacharelado em neurociência e de engenharia biomédica. Acrescentou que,
conforme sua opinião, a biologia está deslocada do BCT, pois a grade deste BI
contempla, em sua maior parte, os cursos da área de exatas. Salientou que se
preocupa com a situação de muitos alunos que cursam o bacharelado e/ou
licenciatura em biologia e demoram a concluir o BCT por terem dificuldades com
disciplinas voltadas para a área de física.
O prof. Charles expressou sua opinião defendendo que a vinculação da biologia
a um novo BI não irá melhorar o desempenho dos alunos. Sugeriu aproveitar o
processo de discussão de alteração de alguns pontos do projeto pedagógico do
BCT, a fim de efetuar uma reestruturação que seja mais interessante para a biologia.
O prof. Arnaldo observou que, por informações apresentadas em reuniões da
Comissão de Graduação, não haverá modificações significativas nos projetos
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pedagógicos do BCT e do BCH. Concordou com a proposta do prof. Carlos em
aguardar uma posição da conselheira do CRBio para, posteriormente, discutir qual
será a melhor opção para os cursos de bacharelado e licenciatura em biologia.
Por fim, o prof. Marcelo, por ser favorável a vinculação dos cursos a um novo BI,
colocou-se à disposição para discutir com os demais colegas sobre o assunto em
outras ocasiões.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 17h20. Do que para constar, eu, Juliana
Yukiko 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 Interino 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 Interino do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas

Profª. Drª. Rosana Louro Ferreira Silva
Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Juliana Yukiko Akisawa da Silva
Assistente Administrativa
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