Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Coordenação Bacharelado em Ciências Biológicas
Coordenação Licenciatura em Ciências Biológicas
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Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e treze, na sala 306-2 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, o coordenador do Bacharelado em
Ciências Biológicas, prof. Carlos Alberto Silva, os membros: Andréa Onofre de Araújo,
Fernanda Dias da Silva, Graciela de Souza Oliver, Otto Muller Patrão de Oliveira,
além da professora convidada Fernanda Franzolin e a assistente administrativa
Juliana Y. Akisawa da Silva. Estiveram ausentes com justificativa a profª. Hana Paula
Masuda por estar participando de banca, a profª. Natália Pirani Ghilardi Lopes, por
estar participando de oficina de pesquisadores e a profª. Renata Maria Augusto da
Costa, devido à consulta odontológica.
1. Aprovação da ata: A ata da reunião realizada no dia 24 de setembro foi aprovada
com alterações.
2. Representante na Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos
de Pesquisas do CCNH (CALGP): O prof. Carlos informou sobre o questionamento
do Conselho CCNH da indicação dos professores Andréa e Otto como representantes
do curso na CALGP. Explicou que, obteve acesso à gravação da reunião do Conselho
e foi discutida a necessidade de haver ampla divulgação quanto aos nomes sugeridos.
Por esta razão, o prof. Carlos propôs divulgar os nomes dos representantes aos
membros da plenária e estipular um prazo para que contrários à indicação pudessem
se manifestar. A profª. Mirian informou que há um representante para os cursos de
licenciatura. Os indicados foram os professores Fernanda Franzolin e Artur Franz
Keppler. Observou que adotará o mesmo procedimento sugerido pelo prof. Carlos,
caso algum docente seja contrário à indicação ou manifeste interesse, haverá uma
reunião entre os cursos de licenciatura para haver um consenso na escolha do
representante. 3. Oferta de disciplinas para 2014: O prof. Carlos informou que não
pretende solicitar a informação aos docentes questionando qual disciplina cada um
deseja ministrar, devido ao fechamento de algumas turmas após o período de ajuste
de matrícula. Informou que, em breve, participaria de uma reunião e teria acesso aos
dias e horários em que disciplinas do BCT serão ministradas. Essas informações
serão encaminhadas aos docentes junto com um formulário, cujo objetivo será coletar
informações referentes aos créditos que serão ministrados na graduação e na pós. A
seguir, a profª. Mirian apresentou o planejamento de disciplinas da licenciatura, as
quais serão ministradas em 2014. 4. Alteração do PPC: O prof. Carlos comentou
sobre o estudo realizado pela profª. Natália, o qual concluiu o aumento de dez créditos
na licenciatura em razão das alterações propostas para o bacharelado. Explicou que
devido ao estudo, o qual verifica a possibilidade de um ingresso diferenciado para as
licenciaturas, gostaria de dar continuidade com o processo de alteração do PPC do
bacharelado. A profª. Mirian informou que gostaria de analisar o impacto do acréscimo
dos dez créditos para posteriormente assumir uma posição quanto às alterações.
Como nenhum dos participantes desejou fazer uso da palavra, o prof. Carlos
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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