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Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e treze, na sala 310-3 do bloco A, do
Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC, às catorze horas e trinta
minutos, reuniram-se em sessão ordinária as Coordenações dos cursos de
Bacharelado e de Licenciatura em Ciências Biológicas, tendo comparecido os
coordenadores prof. Carlos Alberto Silva e profª. Mirian Pacheco Silva, o vicecoordenador prof. Gustavo Muniz Dias, os membros: Andréa Onofre de Araújo, Cibele
Biondo, Fernanda Dias da Silva, Graciela de Souza Oliver, Hana Paula Masuda, Otto
Muller Patrão de Oliveira, Renata Maria Augusto da Costa, além da assistente
administrativa Juliana Y. Akisawa da Silva.
1. Projeto Pedagógico do Curso: A profª. Mirian saudou a todos e deu início à
reunião. Informou que alterações no PPC da licenciatura em Ciências Biológicas foram
discutidas com a profª. Rosana Louro, na época, coordenadora do curso. As
alterações propostas foram somente em relação às disciplinas pedagógicas como, por
exemplo, o aumento de um crédito nas disciplinas de práticas de ensino e criação de
disciplinas de instrumentação. A profª. Mirian observou que além dessas modificações,
haveria a necessidade de rever algumas disciplinas de conteúdo relacionado à
biologia, considerando as propostas apresentadas pelos avaliadores do MEC na
ocasião da visita para reconhecimento do curso. A profª. Mirian ressaltou que apesar
da necessidade de efetuar alterações, é preciso cautela, uma vez que as modificações
podem levar ao aumento do tempo previsto para a integralização do curso. A
consequência de tal aumento poderia interferir negativamente na escolha dos alunos
pelo curso de licenciatura. Além disso, a profª. Mirian explicou que existe pressão por
parte do MEC para que os cursos de licenciatura sejam integralizados em um tempo
menor em relação aos demais cursos. No caso da UFABC, há a recomendação de
que as licenciaturas possam ser concluídas em quatro anos. Após exposição, os
presentes discutiram possíveis soluções para efetuar as alterações necessárias no
PPC da licenciatura. Ao final, chegou-se a três propostas: aumentar o tempo de
integralização do curso, modificar disciplinas e criar disciplinas específicas das
licenciaturas. O prof. Carlos sugeriu aos presentes que refletissem sobre as sugestões
e se dispôs a encaminhar documentos com as propostas de alterações do
bacharelado. Assim, poderia haver discussões e uma possível conclusão em próxima
reunião marcada para o dia vinte e três de setembro. A profª. Mirian acrescentou que
encaminharia projetos pedagógicos de outras instituições federais para servirem como
parâmetros. 2. Definição do cronograma de reuniões: O prof. Carlos informou sobre
a necessidade de elaborar um cronograma de reuniões, sendo a periodicidade mínima
de uma reunião por quadrimestre. Em concordância com os presentes, ficou
estipulado que as reuniões das coordenações serão realizadas na quarta semana de
cada mês. Foi observado que, no momento, por haver discussões e necessidade de
apresentar uma proposta final de alteração do PPC, as reuniões serão realizadas com
uma frequência maior. Como nenhum dos participantes desejou fazer uso da palavra,
o prof. Carlos agradeceu a presença de todos e a encerrou às dezesseis horas e
quarenta minutos. Do que para constar, eu, Juliana Y. Akisawa da Silva, assistente
administrativa do CCNH, lavrei a presente ata.
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