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Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e treze, na sala 309-3 do bloco A, do
Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC, às catorze horas e trinta
minutos, reuniram-se em sessão ordinária as Coordenações dos cursos de
Bacharelado e de Licenciatura em Ciências Biológicas, tendo comparecido os
coordenadores prof. Carlos Alberto Silva e profª. Mirian Pacheco Silva, a vicecoordenadora profª. Natália Pirani Ghilardi-Lopes, os membros titulares Marcela Sorelli
Carneiro Ramos, Marcella Pecora Milazzotto, Maria Camila Almeida, os suplentes
André Eterovic, Andrea Onofre de Araújo, os professores convidados Gustavo Muniz
Dias e Márcio de Souza Werneck, além da técnica em assuntos educacionais Maria
Isabel Mesquita Vendramini Delcolli e a assistente administrativa Juliana Y. Akisawa
da Silva.
1. Indicação de representantes para a Comissão para alocação de laboratórios
para grupos de pesquisa CCNH: O prof. Carlos informou sobre a necessidade de
indicação de representantes do Bacharelado em Ciências Biológicas para compor a
comissão. A profª. Natália acrescentou que conversou a respeito com a profª Andrea e
esta demonstrou interesse em participar. O prof. Carlos também sugeriu o nome do
prof. Otto. Diante dos possíveis interessados, o prof. Carlos informou que contatará os
dois docentes para confirmar o interesse de participação e decidir quem será o titular e
quem será o suplente. 2. Pedido de redistribuição do prof. Euzébio de Oliveira: Os
presentes concordaram em indeferir o pedido, pois o perfil do docente não
corresponde com as atuais necessidades dos cursos de bacharelado e de licenciatura.
3. Alocação dos monitores de disciplinas: O prof. Carlos informou que atualmente a
biologia conta com cinco monitores. Observou que a distribuição dos monitores para
atender as disciplinas obedece o seguinte critério: atender disciplinas obrigatórias para
a biologia, disciplinas que possuem maior número de matriculados e afinidade do
monitor com a disciplina. A profª Maria Camila sugeriu que docentes que ministram
disciplinas obrigatórias do curso deveriam ser consultados para verificar quem deseja
ter um monitor. Todos foram favoráveis a esta proposta e o prof. Carlos declarou que
utilizará este método para a distribuição dos monitores no próximo quadrimestre. 4.
Representante para a CEUA: O prof. Carlos informou sobre a necessidade de indicar
dois biólogos, sendo um titular e outro suplente, para compor a Comissão de Ética em
Uso Animal (CEUA). Foram sugeridos os professores Humberto, Cibele e Fernanda. O
prof. Carlos contatará os docentes para verificar o interesse. 5. Análise das
propostas para revisão do PPC: O prof. Carlos apresentou as sugestões de
alterações e os impactos nas matrizes curriculares do bacharelado e da licenciatura.
Destacou o aumento de vinte e um créditos e a mudança de 1060 horas da carga
horária de disciplinas obrigatórias do curso para 1488 horas. Também foram
apresentadas propostas quanto ao tempo previsto para a conclusão do curso. Ao final,
o prof. Carlos informou que realizará reunião conjunta das plenárias dos cursos de
Bacharelado e de Licenciatura em Ciências Biológicas para apresentar as alterações e
prosseguir com o processo para efetuar as modificações.
Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o prof. Carlos
agradeceu a presença de todos e a encerrou às dezesseis horas e quinze minutos. Do
que para constar, eu, Juliana Y. Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH,
lavrei a presente ata.
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