Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
ATA DE REUNIÃO 2ª SESSÃO ORDINÁRIA

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e doze, às 14h, na sala 309-3 do
Bloco A, reuniram-se os membros da coordenação do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, sob a presidência da professora Rosana Louro Ferreira Silva,
coordenadora do referido curso. Estiveram presentes os membros os professores
Hana Paula Masuda, Natália Pirani Ghilardi Lopes, Simone Rodrigues de Freitas,
além das técnicas administrativas Juliana Yukiko Akisawa da Silva e Maria Isabel
Mesquita Vendramini Delcolli.

A professora Rosana saudou os presentes e deu início à reunião.

Informes:
A profª. Rosana informou sobre a próxima a cerimônia de colação de grau que
será realizada no dia 6 de novembro. Na ocasião, 3 alunos do curso de licenciatura
em ciências biológicas irão colar grau.
Sobre o concurso aberto na área de ensino de biologia, acrescentou que o
período de inscrição será encerrado em 21 de janeiro de 2013.
Por fim, informou sobre os eventos da área. O Simpósio PIBID que acontecerá
nos dias 8 e 9 de novembro e a IV Semana da Biologia que será realizada de 10 a
14 de dezembro. A seguir, passou para a discussão dos itens da pauta.

1. Aprovação da ata
Ata da 1º sessão ordinária foi aprovada com alteração e 1 abstenção.

2. Alteração de disciplina para o 3º quadrimestre
Devido ao quadro atual de docentes da licenciatura em ciências biológicas, onde
há uma professora em licença maternidade e, em breve, uma docente irá solicitar
exoneração, a profª. Rosana informou sobre a consulta aos alunos que atualmente
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estão cursando a disciplina Práticas de Biologia II. Por meio desta consulta, foi
possível modificar o planejamento de oferta de disciplinas para o 3º quadrimestre
sem acarretar prejuízo aos discentes. A disciplina Práticas de Biologia III será
oferecida no próximo quadrimestre somente no período noturno. Para a turma do
diurno, a disciplina será ofertada no 1º quadrimestre de 2013. Todos os presentes
concordaram com a alteração.

3. Corpo docente na plenária da licenciatura
A profª. Rosana apresentou uma lista com nomes de docentes da biologia que
estão credenciados somente no bacharelado. Acrescentou que gostaria de contatar
os professores para verificar se estes gostariam de ser credenciados também na
licenciatura, uma vez que existem disciplinas comuns ao bacharelado e à
licenciatura. Porém, gostaria de fazer um convite de modo que os professores não
se sentissem pressionados a se credenciarem em mais um curso. A profª. Natália
sugeriu que fosse encaminhado um formulário aos docentes com o questionamento,
onde a resposta seria sim ou não. Dispôs-se a criar o formulário utilizando
ferramentas do Google e sugeriu acrescentar a informação de que o credenciamento
na licenciatura não acarretará atribuição didática em disciplinas na área do ensino.
Todos os presentes demonstraram-se favoráveis à sugestão e aprovaram o
credenciamento no curso de licenciatura em ciências biológicas dos docentes
apresentados.

4. Vaga de concurso para área de ensino em biologia
A profª. Rosana informou que o edital para concurso de professor na área de
ensino de biologia será ratificado, pois o concurso possui 2 vagas para classificação,
sendo que uma delas será para suprir a vacância da profª. Daniela Scarpa.
Observou que a licenciatura em biologia ficará com um quadro de 5 docentes, ao
contrário das demais licenciaturas que contarão com 6 professores. Acrescentou
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que o prof. Ronei apresentará esta questão em reunião do Conselho de centro para
tentar que mais uma vaga seja aberta para a licenciatura em ciências biológicas.

5. Avaliação institucional
A profª. Rosana apresentou alguns resultados referentes às avaliações de
disciplinas do curso. A seguir, passou a palavra à servidora Maria Isabel. A servidora
Maria Isabel explicou que houve pouca participação na avaliação institucional, por
parte dos alunos e também por parte dos professores. Observou que o período para
responder a avaliação ocorreu durante a greve e haverá uma discussão para
verificar a possibilidade de reabertura para responder a avaliação. Solicitou aos
presentes que incentivassem os alunos a responderem a avaliação e esclarecessem
que o aluno não é identificado ao se expor os resultados. A profª. Hana sugeriu que
o sistema da avaliação institucional fosse aberto na última semana do quadrimestre,
pois isso permitiria uma melhor análise por parte dos alunos em relação às
disciplinas cursadas. Acrescentou que poderia haver um campo onde o aluno
pudesse optar de deseja ou não responder a avaliação. Deste modo, a universidade
teria as justificativas registradas de um número pequeno ter respondido a avaliação,
comprovando que não está deixando de cumprir com uma obrigação. A servidora
Maria Isabel sugeriu à profª Rosana que ela levantasse a questão na reunião da
Comissão de Graduação a fim de ampliar a discussão e obter mais sugestões de
mudanças. A profª. Rosana concordou e reforçou aos presentes que estimulassem
os alunos a responderem a avaliação.

6. Revisão dos projetos pedagógicos dos cursos
A profª. Rosana informou sobre a necessidade de revisar o projeto pedagógico.
Acrescentou que tendo em vista a revisão, foram criados dois grupos de trabalho.
Um para discutir questões referentes aos estágios obrigatórios das licenciaturas e
outro referente às disciplinas obrigatórias comuns às licenciaturas. A seguir,
apresentou as alterações propostas pelo GT das disciplinas obrigatórias comuns às
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licenciaturas. Salientou que serão caracterizadas como uma nova disciplina aquelas
que sofreram muitas alterações.

Observou que as alterações devem ser

apresentadas em formulário padrão, o qual está disponível no site da PROGRAD e
também deve haver a aprovação das alterações nas plenárias dos cursos
envolvidos.
A servidora Maria Isabel destacou que mudanças na disciplina Educação
ambiental devem ser discutidas em conjunto com a coordenação do curso de
engenharia ambiental. Acrescentou sobre a necessidade de verificar se a bibliografia
recomendada não está esgotada no fornecedor para efetuar a compra, uma vez que
há maior facilidade em substituir a bibliografia antes que esta seja aprovada no
projeto pedagógico.
A profª. Rosana julgou não ser possível aprovar as alterações propostas pelo GT
na presente sessão, sendo necessária uma análise mais detalhada. Acrescentou
que além das disciplinas comuns às licenciaturas, há a necessidade de rever a
carga horária total do curso e considerar as sugestões da conselheira do CRBio.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 16h. Do que para constar, eu, Juliana
Yukiko Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a
presente Ata, aprovada pela e Rosana Louro Ferreira Silva, Coordenadora do Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas e pelos demais presentes.

Profª. Drª. Rosana Louro Ferreira Silva
Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Juliana Yukiko Akisawa da Silva
Assistente Administrativa
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