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

Aos doze dias do mês de março de dois mil e treze, às 15h00, na sala S302-3 do
Bloco A, reuniram-se os membros das plenárias dos cursos de Bacharelado e de
Licenciatura em Ciências Biológicas, sob a presidência do professor Carlos Alberto
da Silva. Estiveram presentes os membros que assinaram a lista anexa.

Informes

O professor Carlos saudou os presentes e deu início à reunião.
O prof. Carlos informou sobre o encaminhamento, por e-mail, solicitando aos
docentes o preenchimento de formulário eletrônico para levantamento de número de
créditos que os professores assumirão nos cursos de pós-graduação. Observou que,
até o momento da reunião, somente 15 docentes haviam preenchido o formulário.
Salientou a importância de respondê-lo, pois os dados coletados auxiliarão no
processo de atribuição didática e contagem de créditos anual de cada docente.
Informou que prorrogará, por uma semana, o prazo para preenchimento do
formulário, acrescentando que, para àqueles que não responderem, não será
contabilizado crédito para a pós-graduação para fins do planejamento.
O prof. Carlos informou sobre a demanda apresentada pela Equipe de Gestão
da Comunicação (EGC) do CCNH em escolher um representante da área a fim de
desempenhar a função de interface com a mesma. Acrescentou que a profª. Natália
participará do workshop organizado pela EGC, porém, gostaria que outro docente
assumisse a função, visto que o coordenador e a vice-coordenadora do curso
possuem diversos compromissos. Nenhum docente manifestou interesse e o prof.
Carlos estenderá o convite por e-mail aos demais membros da plenária.
O prof. Carlos apresentou a proposta de moção de apoio para paridade nas
eleições para reitor e vice-reitor, encaminhada pela representante discente no
Conselho CCNH. O prof. Márcio declarou ser desfavorável ao apoio, pois, conforme
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sua opinião, falta comprometimento e maturidade dos alunos quanto a participação
no âmbito dos Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
O prof. Carlos expôs sua opinião, argumentando a respeito do tempo de
permanência, visto que os discentes, em geral, não possuem vínculo com a
instituição após o término do curso, diferentemente dos docentes.

Metodologia de trabalho para revisão do projeto pedagógico
O prof. Carlos deu continuidade à discussão acerca da metodologia de
trabalho para revisão dos projetos pedagógicos. Observou sobre a necessidade de
criar um critério. Para tanto, sugeriu considerar o parecer do Conselho Federal de
Biologia (CFBio) para, a seguir, equiparar o percentual de cada área de
conhecimento, conforme levantamento realizado pela profª. Simone, apresentado na
reunião anterior. O prof. Carlos também propôs reduzir o número de créditos
exigidos para as disciplinas livres. O prof. Charles sugeriu extinguir todas disciplinas
livres, pois, desta maneira, implicará ao aluno cursar um número maior de disciplinas
da área de biológicas. O prof. Carlos acrescentou sobre a possibilidade de aumentar
a carga horária total do curso para 3600 horas. O prof. Gustavo questionou sobre a
possibilidade de seguir a exigência do MEC e deixar a carga horária total do curso
em 3200 horas, pois o aumento na carga horária acarretará em um tempo maior
para a conclusão do aluno. O prof. Carlos Miyazawa questionou se o aumento da
carga horária no bacharelado não afetará negativamente o curso de licenciatura e
expôs que o órgão gestor do curso é o INEP e não o CFBio, logo, em sua opinião,
seria viável considerar as normas do órgão gestor. O prof. Carlos esclareceu que
somente uma parcela das disciplinas obrigatórias é comum aos dois cursos e a
licenciatura possui uma carga horária total inferior a 3000 horas. Explicou que,
embora o INEP normatize critérios para o funcionamento do curso, há o problema de
alunos formados em ciências biológicas não conseguirem obter o registro técnico,
devido à carga horária exigida pelo CFBio.
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Após discussão, os membros optaram por estudar propostas de alterações no
PPC, tendo como base os critérios do CRBio, pensando-se na carga horária total de
3600 horas.
O prof. Carlos informou que encaminhará uma lista prévia com os nomes dos
docentes pertencentes a cada área de conhecimento e cada grupo estudará
alterações nas disciplinas relacionadas. As propostas serão apresentadas e
discutidas na próxima reunião, previamente agendada para o dia 26 de março.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 16h35. 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 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

3

