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Ata nº 005/2014/CCNH – Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas
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Ata da 5ª Reunião da Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, realizada às quinze horas e
trinta minutos, do dia vinte e oito de agosto de dois mil e catorze, na sala 219 da Universidade Federal do ABC,
Bloco Delta, Torre III, 2º andar, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas, Profa. Carlos Alberto da Silva, e contou com a presença do vice-coordenador,
Prof. Gustavo Muniz Dias, e dos seguintes membros titulares: Profa. Hana Paula Masuda, Profa. Fernanda Dias da
Silva e a Profa. Natália Pirani Ghilardi. Esteve presente o assistente em administração Maicon Teixeira, para
oferecer apoio administrativo à reunião.
Informes: O Prof. Carlos Alberto iniciou a reunião informando que o novo PPC esta previsto para entrar em
vigência apenas em 2016, permanecendo o PPC anterior para o ano de 2015.
Ordem do dia: O Prof. Carlos Alberto pediu que os membros indicassem alguém para a comissão de biotérios, e
sugeriu que enviassem por e-mail para verificarem se alguém tem interesse de participar.
O segundo tema que o Prof. Carlos tratou foi sobre a equivalência de disciplinas da aluna Mariane, que solicitou a
equivalência de disciplinas que ela cursou na pós graduação, como disciplinas livres no curso de graduação do
bacharelado em ciências biológicas. Como nenhum dos membros tinha conhecimento de alguma resolução que
tratasse deste assunto específico, a maioria opinou que concordava caso as equivalências apenas sejam para
disciplinas livres. A profa. Natália Pirani pediu a palavra, e perguntou quais problemas de comunicação o curso vem
encontrando, pois como ela participa da ACAC, vai repassar as dúvidas e sugestões em sua próxima reunião. Após
um tempo de discussão, foi indicado que existisse um “reclame aqui”, para que alunos possam fazer reclamações da
postura dos Docentes. O Prof. Carlos retomou a palavra, e expos a necessidade de indicar um membro do curso para
ser representante de ética, alguns nomes foram sugeridos, mas a decisão foi a de enviar um e-mail para verificar se
existe algum interessado. O prof. Carlos mostrou a todos o formulário de alocação que ele próprio construiu, para
que com base nisso, e com base no questionário de mapeamento das afinidades. Após dizer isso, os membros
discutiram sobre horários para o próximo quadrimestre, sobre fazer rodízio para quem ministra aulas de sexta, e de
não acumular muitas aulas em um curto período de tempo. O próximo item discutido foi o afastamento internacional
do Prof. Sérgio Sasaki, e ficou decidido que antes de dar um parecer, a coordenação iria verificar a possibilidade de
um novo concurso para o ano que vem, pois ficaria inviável a atribuição de tantos créditos para os outros docentes,
visto que com a resolução dos cargos administrativos, muitos docentes recebem diminuição na carga didática,
acumulando assim uma grande quantidade de créditos para um número reduzido de docentes. Por último, foi
discutido a formação necessária dos docentes que viriam a presta o concurso, ficando a cargo do assistente
administrativo Maicon enviar o edital de Prof. Visitante dos últimos concursos, para que os membros pudessem
observar e assim redigir o próprio. Nada mais havendo a declarar, o coordenador Carlos Alberto deu por encerrada a
reunião, da qual eu, Maicon Teixeira, lavrei a presente ata.
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