Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
COORDENAÇÃO DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO
DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. REALIZADA NO DIA NOVE
DE MAIO DE DOIS MIL E DOZE.

Aos nove dias de maio de dois mil e doze, às 16h, na sala 312-3 do Bloco A,
reuniram-se os membros da coordenação da licenciatura do curso de Ciências Biológicas,
sob presidência da profª Rosana Louro Ferreira Silva. Estiveram presentes os membros:
Graciela de Souza Oliver, Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, Meiri Aparecida
Gurgel de Campos Miranda, Mirian Pacheco Silva, Natália Pirani Ghilardi-Lopes, além da
assistente administrativa Juliana Y. Akisawa da Silva.

Informes

Renovação do projeto PIBID 2010
Encaminhamento do projeto PLI
IV Semana da Biologia
A profª. Rosana informou que a IV Semana da Biologia será realizada durante o
período de 2 a 6 de julho. Observou que neste ano a programação envolverá mais temas
voltados para a licenciatura. Solicitou aos docentes que evitem aplicar avaliações nesta
semana e sugeriu que os professores vinculem atividades à programação do evento a fim
de incentivar uma maior participação dos alunos.
Projeto Ensino Médio
A profª. Rosana comentou sobre a reunião com a Reitoria. Na ocasião foi
apresentada a proposta da Escola Experimental, a qual tem como objetivo contribuir com
o melhoramento do ensino médio. A Reitoria consultou os coordenadores de cursos das
licenciaturas, pois tal projeto comporia o Plano de Desenvolvimento Institucional. Informou
que na reunião apresentou seu ponto de vista de que seria necessário envolver os
professores que ministram aulas no ensino médio e também os docentes da UFABC que
não estão credenciados nos cursos de licenciatura. Observou que deve-se priorizar os
projetos que estão em andamento como o PIBID. A profª. Mirian concordou com o
posicionamento da profª. Rosana. Acrescentou que é responsabilidade do Estado
preocupar-se e tomar medidas para melhorar a qualidade do ensino médio, no entanto, o
PIBID, por envolver alunos da UFABC e professores das escolas estaduais, contribui de
alguma maneira para o melhoramento do ensino médio.
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ENADE
A profª. Rosana informou que 15 alunos realizaram a prova do ENADE de biologia.
Obsevou que não sabe precisar quantos alunos optaram por fazer a prova de licenciatura
em ciências biológicas. O resultado do exame será divulgado em novembro. A seguir,
apresentou aos presentes um e-mail recebido do INEP sobre o período de inscrição a
quem estiver interessado em atuar como revisor de itens do ENADE.
Semana das licenciaturas
A profª. Mirian informou que a Prograd contatou a Direção de Centro para iniciar as
discussões sobre a organização da Semana das Licenciaturas. Antecipou que será
necessário que um professor de cada curso atue na comissão organizadora do evento. A
profª. Graciela se dispôs a representar a licenciatura em biologia na organização do
evento.
Vagas para concursos
A profª. Rosana informou que após várias reuniões com os coordenadores e
diretores do centro, foi decidido combinado que haverá 6 docentes da área de ensino para
cada licenciatura. Observou que o número de vagas ainda passará por aprovação na
reunião do Conselho de Centro.
Resultado do recurso da avaliação do curso
A profª Rosana informou que o recurso para alteração de nota do reconhecimento
de curso foi indeferido. Observou que consultou a procuradoria jurídica, porém ainda não
obteve resposta. Acrescentou que após o período de três anos será possível solicitar a
renovação do reconhecimento do curso.

A seguir, passou-se para discussão dos itens da pauta.

1. Aprovação das atas
As atas da segunda e da terceira sessão ordinária de 2011 foram aprovadas por
unanimidade.

2. Revisões do Projeto Pedagógico do Curso

2

Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
COORDENAÇÃO DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Dentre as revisões do projeto pedagógico, profª. Rosana informou sobre o grupo de
trabalho que estuda as modificações nos estágios das licenciaturas. Passou a palavras à
profª. Meiri, a qual é membro do referido grupo de trabalho. A profª. Meiri explicou que
inicialmente, o grupo reformulou as fichas de registro e o modelo de carta de
apresentação. No momento, o GT estuda a elaboração de um novo modelo de relatório e
de um manual de estágio para esclarecer dúvidas dos alunos e do professor supervisor. A
seguir, a profª. Mirian informou que é membro do grupo de trabalho que está estudando
alterações nas ementas das disciplinas comuns aos cursos de licenciatura, onde cada
membro do GT ficou responsável pela análise e sugestão de mudança de um
determinado número de disciplinas.
A profª. Rosana informou ainda sobre a necessidade de verificar se a nova
legislação do CRBio influência na matriz da licenciatura em biologia. A fim de melhor
estudar esta possibilidade, aguarda uma posição da conselheira do CRBio.

3. Equivalências do Programa Licenciaturas Internacionais (PLI)
A profª. Rosana informou que, por haver diferenças entre as disciplinas oferecidas
na Universidade de Coimbra em relação à grade da UFABC foi necessário elaborar uma
grade de equivalência. Observou que foram montados blocos de disciplinas para fins de
validação do aproveitamento dos alunos de biologia participantes do PLI e poderão sofrer
pequenos ajustes mesmo após a aprovação. A profª Rosana solicitou a opinião dos
presentes e colocou a proposta da grade de disciplina em votação. Todos foram
favoráveis à aprovação.

4. Formação do Comitê Gestão Institucional de Formação de Professores
Profª. Rosana apresentou a resolução nº 01 publicada no Diário Oficial da União
do dia 17/08/2011 sobre a formação do Comitê Gestão Institucional de Formação de
Professores. A Profª. Mirian acrescentou que participou da reunião onde foi apresentado o
texto da portaria, sendo que foi sugerida a representação dos coordenadores de curso
neste comitê. Assim sendo, a profª Rosana será membro deste comitê e a profª Mirian
será sua suplente.

5. Planejamento de disciplinas para 2012.3
A profª. Rosana apresentou o planejamento de oferta de disciplinas para o 3º
quadrimestre. Sugeriu que, excepcionalmente no 3º quadrimestre, não fosse oferecida a
disciplina Estágio supervisionado em biologia I, devido à licença maternidade de duas
docentes. Salientou que, por experiência anterior, não é viável juntar as turmas de alunos
que realizam níveis de estágio diferentes. Observou que preenchidas as 6 vagas para a
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área de ensino de biologia, a oferta de todos os estágio nos três quadrimestres deverá ser
normalizada. Os presentes foram favoráveis à decisão.
6. Análise do pedido de redistribuição do prof. André Luiz Gomes da Silva
A documentação referente ao pedido de redistribuição do prof. André Luiz Gomes
da Silva, da UFMA foi encaminhada aos membros da coordenação por e-mail. A profª.
Mirian mostrou-se desfavorável a aceitar o pedido de redistribuição, pois as publicações
do professor em questão não são voltadas para a área de ensino e seu perfil não condiz
com as atuais necessidades do curso. Os demais membros concordaram com o
argumento exposto e o pedido foi indeferido pelos membros da coordenação. A profª.
Rosana informou que irá encaminhar uma carta à direção com as justificativas do
indeferimento do pedido.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 17h10min. 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 do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, e pelos demais presentes.

Juliana Yukiko Akisawa da Silva
Assistente Administrativa

Profª. Drª. Rosana Louro Ferreira Silva
Coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas
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