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Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e treze, na sala 310-3 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 o coordenador do Bacharelado em
Ciências Biológicas, prof. Carlos Alberto Silva, a Profª. Fernanda Franzolin,
representando a coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas, os membros:
Charles Morphy Dias dos Santos, Fernanda Dias da Silva, Gustavo Muniz Dias, Hana
Paula Masuda, Natalia Pirani Ghilardi Lopes e Renata Maria Augusto da Costa, além
da assistente administrativa Juliana Y. Akisawa da Silva. Esteve ausente sem
justificativa a profª. Graciela de Souza Oliver.
1. Aprovação da ata: A ata da reunião realizada no dia 15 de outubro foi aprovada
com 3 abstenções. 2. Informes: O prof. Carlos informou que, em breve, receberá o
resultado da avaliação institucional referente aos docentes. Observou que,
posteriormente, será discutido o modo como os resultados serão divulgados para cada
docente do curso. O prof. Carlos informou que a coordenação participará de reunião
com a Direção. Na ocasião serão discutidas questões sobre alocação didática e o
problema de docentes que tiveram redução no número de créditos devido ao
fechamento de turmas. O prof. Carlos informou sobre o evento o qual abordará o tema
qualidade de vida e sustentabilidade a ser realizado no SESI Santo André. Comentou
sobre a contribuição de alguns alunos do curso no evento e, para 2014, espera que os
discentes possam participar com apresentação de trabalhos. O prof. Carlos informou
sobre sua participação de uma reunião presidida pelo vice-reitor, Prof. Gustavo
Dalpian. Na reunião, houve a discussão sobre a possibilidade de expansão na área de
ciências da vida e saúde e a inclusão do bacharelado em ciências biológicas neste BI.
Explicou que na referida reunião detalhou sobre as discussões realizadas sobre este
assunto em sessões da plenária de curso, ocasião em que ficaram evidentes as
divergências de opiniões sobre a vinculação do bacharelado em ciências biológicas a
outro bacharelado interdisciplinar. O prof. Carlos acrescentou que a reitoria apresentou
a argumentação de que os alunos da biologia possuem maior dificuldade no BC & T,
sendo que essa informação foi transmitida por professores representantes que
compõem o grupo de trabalho que estuda a possibilidade de criação do novo BI.
Observou que aguardará o relatório para compartilhar com os demais posteriormente.
3. Calendário de reuniões 2014: O calendário de reuniões da coordenação do
Bacharelado em Ciências Biológicas foi aprovado. As reuniões ordinárias serão
realizadas na última quarta-feira do mês, no período da tarde. 4. Alocação didática
2014: O prof. Carlos apresentou a previsão de alocação didática para o próximo ano.
Foram realizados alguns ajustes e a planilha de alocação será encaminhada
posteriormente a todos os docentes do curso. 5. Análise dos impactos das
propostas de alteração nos projetos pedagógicos dos cursos: A profª. Fernanda
apresentou o estudo realizado acerca das alterações propostas nos PPCs dos cursos.
Observou as divergências entre as exigências do Conselho Regional de Biologia e as
normativas do MEC para o curso de licenciatura. Salientou que algumas alterações
refletirão um aumento no prazo de conclusão da licenciatura e tal fato poderá acarretar
a opção por outro curso. Considerando o estudo, a profª. Fernanda apresentou 3
propostas: inserir práticas em disciplinas específicas, criar disciplinas específicas; criar
disciplinas específicas para a licenciatura (conhecimento específico e somado à
prática); criar disciplinas básicas (conhecimento específico somado à prática) e outras
avançadas (específicas). Diante do exposto, a primeira opção foi considerada a melhor
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alternativa. Assim sendo, as alterações no PPC do Bacharelado em Ciências
Biológicas foram aprovadas serão inseridas práticas nas disciplinas específicas a fim
de contemplar a necessidade da licenciatura.
Como nenhum dos participantes desejou fazer uso da palavra, o prof. Carlos
agradeceu a presença de todos e a encerrou às dezesseis horas e vinte e sete
minutos. Do que para constar, eu, Juliana Y. Akisawa da Silva, assistente
administrativa do CCNH, lavrei a presente ata.
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