Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
ATA DE REUNIÃO 3ª SESSÃO ORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e doze, às 14h30, na sala 302-3
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 do
curso de Bacharelado em Ciências Biológicas e Coordenadora do curso de
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.

Vagas para concurso: A profª. Rosana informou sobre a questão do número de
vagas da área de biologia. Acrescentou que o próximo concurso será para a área
de ensino para repor a saída da profª. Daniela Scarpa. O prof. Carlos
acrescentou que inúmeras reuniões foram realizadas com os demais
coordenadores de curso do CCNH para discutir o número de vagas para
concursos. Entendeu-se que o quadro atual de docentes da área da biologia é
suficiente para suprir a demanda de oferta de disciplinas de responsabilidade do
curso. Observou que outras áreas, como por exemplo a física, apresentam um
número reduzido de docentes, em relação à biologia, para atender a atribuição
didática do curso específico e do BCT.
A profª. Rosana informou que pretende encaminhar uma CI à Reitoria, com
cópia à PROGRAD a fim de expor a atual situação da Licenciatura em Ciências
Biológicas, uma vez que ela própria, além de assumir a função de coordenadora
do curso, cumpre a mesma quantidade de créditos que os demais docentes para
suprir a carência de professores da área de ensino.
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1. Aprovação da ata

A ata da 2ª sessão ordinária foi aprovada com alteração.

2. Credenciamento de docentes na licenciatura

O prof. Carlos apresentou os novos docentes, professores Fernanda Dias da
Silva e Luiz Roberto Nunes. A profª. Rosana acrescentou que os dois novos
docentes foram credenciados nos cursos de bacharelado e de licenciatura em
ciências biológicas. Observou que pretende verificar com os professores que
atualmente somente estão credenciados no bacharelado se aceitam o
credenciamento na licenciatura. Salientou que o credenciamento na licenciatura
não acarretará na atribuição didática em disciplinas voltadas ao ensino.
Acrescentou que o credenciamento deve-se às disciplinas comuns aos dois
cursos e, por isso, há a importância de uma composição mais ampla de docentes
na licenciatura.

3. Revisão dos projetos pedagógicos

A profª. Rosana informou que a conselheira do Conselho Regional de Biologia
(CRBio) apresentou o parecer em relação ao projeto pedagógico do curso e as
normas vigentes do Conselho Federal de Biologia. Destacou que todos os
graduados em ciências biológicas podem obter o registro do CRBio, porém para
conseguir a anotação de responsabilidade técnica (ART) e o termo de
responsabilidade técnica (TRT), os alunos precisam apresentar uma carga
horária específica de conteúdos próprios da área de biologia (área das diretrizes
curriculares). Para tal, os estudantes de licenciatura, por exemplo, podem
complementar a carga horária cursando disciplinas e realizando atividades
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complementares cujos conteúdos contenham conhecimentos biológicos. Outra
alternativa seria a contagem de horas de estágio não obrigatório, desde que
realizado na área em questão.
Observou que outras sugestões apontadas pela conselheira poderão ser
utilizadas para alterar o projeto pedagógico do curso (PPC). O prof. Carlos
acrescentou que encaminhará as observações da conselheira acerca do PPC,
em breve, será agendada outra reunião a fim de iniciar a discussão sobre as
mudanças no projeto pedagógico.

4. Aquisição de material permanente e de consumo

O prof. Carlos informou que todos os pedidos foram contemplados, no
entanto, devido à greve, alguns pregões sofreram atrasos. Observou que em
breve poderão ser encaminhadas as demandas para 2013 à Divisão
Administrativa do CCNH.

5. Alocação didática 2012.3

O prof. Carlos apresentou o planejamento de atribuição didática para o 3º
quadrimestre de 2012. Alertou que há a previsão de abertura de 20 turmas da
disciplina Transformações dos Seres Vivos e Ambiente e 12 turmas da disciplina
Origem da Vida e Diversidade dos Seres Vivos.
Observou que o planejamento ainda está sujeito a mudanças e se dispôs a
encaminhar as informações referentes a atribuição aos demais docentes.

Sem mais, a reunião encerrou-se às 16h10. Do que para constar, eu, Juliana
Y. 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 do Curso de Bacharelado em Ciências
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Biológicas

e

Coordenadora

do

Curso

de

Licenciatura

em

Ciências

Biológicas,respectivamente, e pelos demais presentes.

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

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

Juliana Y. Akisawa da Silva
Assistente Administrativa

4

