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ATA
DA
PRIMEIRA
REUNIÃO
ORDINÁRIA
DA
COORDENAÇÃO PRO TEMPORE DO CURSO DE
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CENTRO
DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC. REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE.

Aos dezesseis dias de fevereiro de dois mil e onze, às dezesseis horas, na sala 301
do Bloco A, reuniram-se os membros da referida coordenação, sob a presidência da
Professora Rosana Louro Ferreira Silva, Coordenadora pro tempore do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas. Estiveram presentes as professoras Hana Paula
Masuda, Marcella Pecora Milazzotto, Meiri Aparecida Gurgel de Campos, Mirian Pacheco
Silva, Natália Pirani Ghilardi Lopes e a assistente administrativa Juliana Y. Akisawa da
Silva.

Ordem do dia:
1.

Aprovação de disciplina para o 2º e o 3º quadrimestre de 2011:

A Profª. Rosana iniciou a reunião apresentando a planilha com o planejamento de
disciplinas que deverão ser oferecidas nos próximos quadrimestres deste ano. Acrescentou
que os alunos estão cientes deste planejamento, visto que, ao final do ano passado, houve
uma reunião e estas informações foram apresentadas aos discentes.
A Profª. Marcella observou que a disciplina Biologia Celular será oferecida no 2º
quadrimestre. A disciplina será oferecida pelo CECS e visa atender as necessidades de
alunos que pretendem cursar engenharia. A docente demonstrou preocupação quanto ao
modo que conteúdo poderá ser ministrado, pois alunos da biologia poderão vir a se
matricular na disciplina no próximo quadrimestre. Sugeriu que a disciplina fosse oferecida
pelo CCNH no 2º quadrimestre ao invés do 3º e que a disciplina Sistemas Biológicos I
ficasse para o terceiro. A profª. Rosana explicou que as disciplinas devem ser oferecidas
no quadrimestre ideal, de acordo com o Projeto Pedagógico. Caso seja necessário alterar
o quadrimestre de uma determinada disciplina, é preciso apresentar justificativa. A profª.
Rosana acrescentou que não teria um embasamento para justificar a mudança proposta
pela profª. Marcella. Houve concordância dos presentes e, a seguir, aprovaram o
planejamento de disciplinas (anexo).
Expediente:
1

Atividades complementares da licenciatura:

1

Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Ata de Reunião

A Profª. Rosana expôs aos presentes o problema enfrentado por uma aluna da
licenciatura em biologia para validação das horas de atividades complementares de curso
específico. Descreveu que a discente tentou entregar os documentos referentes as
atividades complementares na Prograd, porém a aluna foi informada que somente as horas
referentes ao BCT deveriam ser entregues na secretaria acadêmica. As horas do curso
específico deveriam ser encaminhadas ao coordenador de curso e este, validar as horas.
A Profª. Rosana solicitou auxílio dos presentes para organizar o procedimento para
entrega e verificação dos documentos. As sugestões serão discutidas na próxima reunião.
2

Atividades para reconhecimento de curso:

A Profª. Rosana informou que a visita dos avaliadores do INEP para reconhecimento de
curso será no período de 17 a 20 de abril. Observou que secretaria do centro está
providenciando parte da documentação necessária, porém há algumas tarefas que são
atribuições da coordenação. Acrescentou que é possível efetuar algumas mudanças no
Projeto Pedagógico e ficou de fazer essa revisão para verificar os ajustes necessários e
encaminhar para aprovação do colegiado. Para tanto, solicitou auxílio para efetuar a
revisão das referências bibliográficas de Prática de Ensino de Biologia e Prática de Ensino
de Ciências e verificar a disponibilidade desses materiais na biblioteca da universidade ou
se há livros dessas disciplinas em processo de compra. A Profª. Meiri se dispôs a realizar
esta tarefa.
A seguir, a Profª. Rosana solicitou que alguém verificasse, junto à servidora Estela da
Prograd, os documentes referentes ao estágio. Aproveitou para informar que a Profª. Maria
Cândida assumia as atividades de coordenação geral de estágio dos cursos de licenciatura
do CCNH, porém, a docente sugeriu que cada curso tenha um coordenador de estágio
indicado pelo coordenador de curso. A Profª. Rosana convidou a Profª. Daniela Scarpa
para assumir a função de auxiliar a coordenação do curso nas atividades de estágio
supervisionado. A Profª. Rosana consultou os presentes para verificar se concordavam
com a indicação. Houve a concordância de todos.
Retornando ao item sobre o reconhecimento de curso, a Profª. Rosana observou que
todos os docentes cadastrados no e-MEC deverão comparecer na reunião com os
avaliadores. Acrescentou que outro tópico a ser analisado será a avaliação institucional.
Informou que no ano passado os alunos responderam um questionário acerca das
disciplinas que cursavam da área de biologia. Observou que a Profª. Natália providenciou
um relatório contendo o resultado detalhado da pesquisa. No geral, as disciplinas foram
avaliadas positivamente. Alguns docentes também responderam um questionário para
avaliar o curso e com base na análise dos resultados, verificou-se que é necessário dar
maior visibilidade aos demais docentes sobre as decisões do colegiado. A Profª. Marcella
sugeriu que as decisões do colegiado fossem divulgadas no blog da biologia. Ao final, a
Profª. Hana sugeriu que a plenária de curso fosse convocada para uma reunião para que
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todos fossem informados a respeito da visita, fazendo umas síntese do projeto pedagógico
da licenciatura em Ciências Biológicas. Tal reunião deverá ser agendada em março.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 18h05min. Do que para constar, eu, Juliana
Yukiko Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a presente
Ata, aprovada pela professora Rosana Louro Ferreira Silva, Coordenadora pro tempore do
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e pelos demais presentes.
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