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Aos dez dias do mês de julho de 2013, na sala R601 do bloco A, do Campus Santo
André, da Universidade Federal do ABC, às 14h30, sob presidência do prof. Carlos
Alberto Silva, reuniram em sessão ordinária os membros da coordenação do curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas: Hana Paula Masuda, Marcella Pecora
Milazzotto, Natalia Pirani Ghilardi Lopes, além da assistente administrativa Juliana Y.
Akisawa da Silva.
1. Aprovação da ata: As atas da primeira e da segunda sessão ordinária de 2012 e
da primeira sessão ordinária de 2013 foram aprovadas com 2 abstenções. 2.
Alteração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): O prof. Carlos recordou sobre o
processo de alteração do PPC, o qual foi definido em reunião da plenária de curso.
Nesse processo, os docentes se dividiriam em grupos e cada um dos grupos discutiria
e apresentaria propostas de alterações de disciplinas pertencentes a um determinado
eixo. A seguir, o prof. Carlos apresentou as propostas de modificações recebidas.
Observou que não considerou viável efetuar alterações na disciplina Biologia Celular,
pois esta disciplina é obrigatória para os cursos de Engenharia Biomédica e
Bacharelado em Neurociência, logo, haveria a necessidade de discuti-las e chegar a
um consenso entre os três cursos. A profª. Hana questionou sobre a questão das
alterações de disciplinas que também são obrigatórias para a licenciatura. O prof.
Carlos esclareceu que apresentou as propostas para a profª. Mirian. Conforme
exposição do prof. Carlos, a profª. Mirian concordou com as sugestões, porém, possui
a preocupação de que questões poderão ser levantadas nos conselhos superiores
acerca do aumento da carga horária. O prof. Carlos também observou a questão da
carga horária do curso de bacharelado, ressaltando as divergências existentes entre
as exigências do MEC e do Conselho Federal de Biologia. No quadro atual o curso
possui a carga horária mínima exigida pelo MEC, porém, dependendo das disciplinas
livres cursadas, há a possibilidade de o aluno não conseguir o registro no CRBio. Tal
aspecto também foi considerado para elaborar as alterações. Ao final, o prof. Carlos
informou que pretende apresentar a proposta de alteração em reunião da plenária de
curso.
Como nenhum dos participantes desejou fazer uso da palavra, o prof. Carlos
agradeceu a presença de todos e a encerrou às 16h45. Do que para constar, eu,
Juliana Yukiko Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei a presente
ata.
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