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Aos nove dias do mês de maio de 2013, na sala R602 do bloco A, do Campus Santo
André, da Universidade Federal do ABC, às 11:30, sob presidência do prof. Carlos
Alberto Silva, reuniram em sessão ordinária os membros da coordenação do curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas: André Eterovic, Maria Camila Almeida, Maria
Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, Natalia Pirani Ghilardi Lopes, além da assistente
administrativa Juliana Y. Akisawa da Silva.
Informes: Vaga para concurso: O prof. Carlos saudou a todos e iniciou a reunião.
Informou que, atualmente, o corpo docente da área de biologia conta com 46
docentes. Observou que houve o questionamento sobre a vaga do prof. Carlos
Miyazawa, uma vez que a vaga deste docente está vinculada à Universidade Federal
do Mato Grosso. Após várias reuniões, acerca da situação do professor em questão,
foi concedida mais uma vaga para a área de biologia. O prof. Carlos acrescentou que
será necessário discutir se a vaga será preenchida visando atender a necessidade do
bacharelado ou da licenciatura. Informou que o centro possui 12 vagas para
contratação de professores visitantes. A ideia de utilização dessas vagas seria
aproveitá-las como substituição de um docente que se afasta por um período longo,
como por exemplo, para realização de pos doc. O prof. Carlos consultou os presentes
para verificar se seria viável abrir concurso na área para professor visitante ou deixar
as vagas como uma reserva para uma eventual emergência no futuro. O prof. André
sugeriu que uma vaga fosse preenchida na área de paleontogia, visto que, atualmente,
conta-se com somente um docente nesta área. Participação no fórum do CRBio: O
prof. Carlos informou sobre a sua participação no fórum organizado pelo Conselho
Regional de Biologia. Comentou que há a previsão de que a partir de 2015 o CRBio
iniciará a análise das grades curriculares de institutos de educação superior, tendo
como base a resolução nº 300 de 7 de dezembro de 2012. Acrescentou que aguardou
a realização do fórum para retomar as discussões sobre as alterações do projeto
pedagógico do curso. Revisão do PPC: Acerca do início das discussões sobre as
alterações do projeto pedagógico do curso e tendo em vista a resolução do CFBio, o
prof. André questionou sobre a possibilidade de aumentar a carga didática das
disciplinas obrigatórias e específicas da área da biologia. O prof. Carlos alertou que
serão necessárias certas cautelas quanto a este tipo de alteração para que não
caracterize um novo curso. Observou que pretende consultar a Divisão de Assuntos
Educacionais (DAE) da Prograd a fim de verificar se as propostas de mudança não
caracterizarão um novo curso. A seguir, apresentou as sugestões encaminhadas até o
momento e comparou com a situação atual e àquela considerada ideal, conforme o
CFBio. O prof. André informou que os professores responsáveis pelo sub eixo da área
de ecologia ainda não definiram as sugestões de mudança. Porém, antecipou que há
a pretensão de alterar a classificação das disciplinas ecologia vegetal, ecologia animal
e conservação como obrigatórias. Acrescentou que a média aproximada de créditos no
sub eixo de ecologia será de 28 créditos. A profª. Natália explicou que há a
possibilidade de não haver aprovação de todas as sugestões de alteração e há a
necessidade de apresentar justificativas. O prof. Carlos afirmou que as disciplinas
relacionadas às áreas de matemática e de física, pertencentes à grade do BC & T,
poderão servir como justificativa para aumentar a carga horária das disciplinas
obrigatórias do curso específico. Por fim, o prof. Carlos informou que aguardará as
informações referentes ao sub eixo de ecologia para, posteriormente, discutir na
plenária. Núcleo Docente Estruturante (NDE): O prof. Carlos explicou sobre a
portaria da reitoria, a qual designava todos os representantes docentes da plenária de
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curso como membro do NDE. Porém, tal portaria não atende as recomendações do
MEC e, conforme informações da Divisão de Assuntos Educacionais, o número
considerado ideal para composição do NDE seria entre 5 a 8 membros. Observou que
o NDE do Bacharelado em Ciências Biológicas foi formado em março de 2011,
composto por 12 docentes. O prof. Carlos salientou que agendará uma reunião com o
NDE atual a fim de verificar se todos ainda possuem interesse em permanecer e,
discutir a formação seguindo as recomendações da DAE. Revisão de conceito: O
prof. Carlos informou que recebeu um pedido de revisão de conceito. Observou que a
profª. Luciana Paulino seguiu criteriosamente as normas expostas na resolução
ConsEPE nº 120, porém, o discente solicitante ainda não está de acordo com o
conceito final. Explicou que há a necessidade de a coordenação estipular os critérios
de avaliação para estes tipos de solicitações. O prof. André sugeriu que fossem
solicitados ao docente que ministrou a disciplina, os instrumentos avaliativos do aluno
solicitante. Estes documentos seriam analisados por 2 docentes da área e, em caso
de opiniões divergentes, um terceiro docente poderia analisar os instrumentos de
avaliação. Houve a concordância de todos e decidiu-se que a solicitação apresentada
será avaliada pelos professores Guilherme e Charles.
Como nenhum dos participantes desejou fazer uso da palavra, A profª. Rosana
agradeceu a presença de todos e a encerrou às 13 horas. Do que para constar, eu,
Juliana Yukiko Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei a presente
ata.
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