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NDE Licenciatura em Ciências Biológicas
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Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e treze, na sala 312-3 do bloco A, do
Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC, às catorze horas, reuniram-se
em sessão ordinária as Coordenações dos cursos de Bacharelado e de Licenciatura
em Ciências Biológicas, tendo comparecido a coordenadora da licenciatura em
ciências biológicas, profª. Mirian Pacheco Silva, o prof. André Eterovic e a assistente
administrativa Juliana Y. Akisawa da Silva. Esteve ausente com justificativa a profª
Meiri Ap. Gurgel de Campos Miranda devido à licença maternidade. Estiveram
ausentes sem justificativa os professores: Anderson Orzari Ribeiro, Arnaldo Rodrigues
dos Santos Junior, Charles Morphy Dias dos Santos, Hana Paula Masuda, Lúcio
Campos Costa, Maísa Helena Altarugio, Marcelo Zanotello, Natalia Pirani Ghilardi
Lopes e Plínio Zornoff Táboas.
1. Revisão do Projeto Pedagógico do Curso: A profª. Mirian iniciou a reunião
explicando a origem da constituição do NDE. A seguir, passou para a discussão sobre
a alteração no projeto pedagógico do curso. Observou que até o momento, a principal
alteração do PPC refere-se ao aumento de um crédito nas disciplinas de prática de
ensino e a criação da disciplina de instrumentação, a qual visa abordar conteúdos
referentes à elaboração de material didático. A seguir, apresentou estatísticas
referentes ao número de formados em algum curso de licenciatura e quantitativo de
discentes que pretendem cursar licenciatura, sendo o percentual deste menor que 2%.
A profª. Mirian informou que devido a baixa procura pelos cursos de licenciatura foi
constituído uma comissão, a qual estuda a possibilidade de haver um ingresso
específico para os interessados em cursar licenciatura. O prof. André sugeriu que
fossem inseridas disciplinas da área de ensino na grade do BCT. A profª. Mirian
explicou que atualmente há dificuldade em efetuar grandes modificações na grade do
BCT, havendo a possibilidade de tal proposta ser barrada nas instâncias superiores. O
prof. André propôs a criação um novo BCT, com a inclusão de disciplinas voltadas
para a área de ensino na matriz curricular obrigatória. Sugeriu à profª. Mirian a
consulta sobre a proposta aos membros da comissão que estuda a possibilidade de
novo ingresso nas licenciaturas. Ao final, a profª. Mirian informou que, devido a
ausência da maioria dos membros do NDE na sessão, irá verificar se eles possuem
interesse em permanecer no grupo. Caso contrário, será possível consultar outros
docentes para formar um novo NDE de licenciatura em Ciências Biológicas. Assim,
será marcada outra reunião a fim de discutir o PPC e pensar em outras alternativas
para tentar aumentar o número de discentes que desejam se formar no curso de
licenciatura.
Como nenhum dos participantes desejou fazer uso da palavra, a profª. Mirian
agradeceu a presença de todos e a encerrou às dezesseis horas e cinco minutos. Do
que para constar, eu, Juliana Y. Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH,
lavrei a presente ata.
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