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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e treze, na sala 309-3 do bloco
A, do Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC, às catorze horas,
reuniram-se em sessão ordinária as Coordenações dos cursos de Bacharelado e de
Licenciatura em Ciências Biológicas, tendo comparecido a coordenadora da
licenciatura em ciências biológicas, profª. Mirian Pacheco Silva, a vice-coordenadora
em substituição, profª. Natália Pirani Ghilardi Lopes, o vice-coordenador do
bacharelado em ciências biológicas, prof. Gustavo Muniz Dias, os membros: Andréa
Onofre de Araújo, Cibele Biondo, Fernanda Dias da Silva, Hana Paula Masuda, Otto
Muller Patrão de Oliveira, Renata Maria Augusto da Costa, além da assistente
administrativa Juliana Y. Akisawa da Silva. Esteve ausente com justificativa o prof.
Carlos Alberto Silva, por estar participando de debate no campus São Bernardo.
Esteve ausente sem justificativa a profª. Graciela de Souza Oliver.
1. Projeto Pedagógico do Curso: A profª. Mirian iniciou a reunião informando sobre
a sua participação em uma comissão, a qual estuda propostas de soluções para tentar
aumentar o número de alunos nos cursos de licenciatura. A profª. Mirian apresentou a
estatística por curso de alunos que se formaram, de matriculados e a pretensão por
optar por um curso de licenciatura. Tal pesquisa demonstrou a baixa procura pelas
licenciaturas. A profª. Mirian acrescentou que a comissão irá apresentar a proposta da
licenciatura interdisciplinar, a qual teria um ingresso diferente no Sisu. Tal licenciatura
contaria com duzentas e dez vagas, sendo 40 vagas para cada um dos cursos de
química, física, ciências biológicas e matemática e 50 vagas para a filosofia. Quanto
ao ingresso específico das licenciaturas, a profª. Mirian acrescentou que a comissão
estuda a possibilidade de criar a licenciatura em ciência e matemática e licenciatura
em humanidades ou, o ingresso em uma única licenciatura e, posteriormente, o aluno
optaria por um dos cursos. A profª. Mirian informou que, juntamente com a profª.
Rosana Louro, ex-coordenadora da licenciatura em ciências biológicas, foram
elaboradas algumas sugestões de alteração no atual projeto pedagógico do curso.
Dentre as propostas estão a criação de disciplina de instrumentação e o aumento de
créditos de disciplinas de práticas de ensino. Os membros das coordenações
expuseram as expectativas dos docentes sobre as alterações do PPC do curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas. Além disso, foram discutidos os impactos dessas
alterações no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Os membros das
coordenações decidiram que consultariam os grupos de trabalho responsáveis pelas
propostas de sugestões de alteração do PPC para apresentar os créditos relacionados
às alterações do PPC da licenciatura em ciências biológicas. 2. Aprovação das atas:
as atas das reuniões realizadas nos dias 19 de agosto e 9 de setembro foram
aprovadas.
Como nenhum dos participantes desejou fazer uso da palavra, o prof. Gustavo
agradeceu a presença de todos e a encerrou às dezesseis horas e cinco minutos. Do
que para constar, eu, Juliana Y. Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH,
lavrei a presente ata.
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