Serviço Público Federal
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CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
ATA DE REUNIÃO 2ª SESSÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às 15h00, no auditório
A-102 do Bloco A, reuniram-se os membros das plenárias dos cursos de
Bacharelado e de Licenciatura em Ciências Biológicas, sob a presidência dos
professores Carlos Alberto da Silva e Rosana Louro Ferreira Silva, coordenadores
dos referidos cursos, respectivamente. Estiveram presentes os membros que
assinaram a lista anexa.

Informes:

Os professores Carlos e Rosana saudaram os presentes e deram início à
reunião.
O prof. Carlos informou sobre a utilização do recurso Google Drive para
organizar a alocação didática. O recurso permite o compartilhamento de
informações entre os docentes e Direção de centro, sendo necessários somente
pequenos ajustes ao final. Por fim, acrescentou que possivelmente a
coordenação utilizará o Google Drive para facilitar as alocações futuras.
O prof. Carlos, a pedido da Direção de Centro, solicitou aos docentes que
irão para o campus São Bernardo, a verificação da demanda de livros para
efetuar a mudança do acervo da biblioteca de Santo André para o campus em
questão.

Aprovação da ata:

A ata da 1º sessão ordinária foi aprovada com alterações e 2 abstenções.
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Metodologia de trabalho para alterações no Projeto Pedagógico do
Curso (PPC):

O Prof. Carlos apresentou uma proposta para a metodologia de trabalho para
alterar o PPC. Explicou que poderá haver a necessidade de procurar
esclarecimentos com os professores que assumiram as coordenações dos
cursos anteriormente, a fim de compreender a razão de algumas passagens do
projeto. Ressaltou que as alterações fossem realizadas tendo como base,
parcialmente e em conjunto, as diretrizes do Conselho Federal de Biologia e as
resoluções do Conselho Nacional de Educação. Quanto às diretrizes do
Conselho Federal de Biologia, expôs a importância de considerar a carga horária
exigida e os requisitos aceitáveis para que os egressos consigam o registro.
Sugeriu ainda que os créditos de algumas disciplinas fossem alterados para
números pares. Alertou que caso haja sugestões de mudanças em disciplinas
comuns aos cursos de engenharia biomédica e engenharia ambiental e urbana,
será necessária a discussão com esses cursos.
A profª. Marcella Milazzotto argumentou que, primeiramente, seria necessário
obter informações acerca das alterações do projeto pedagógico do BCT para,
posteriormente, estudar as possibilidades de alterações no número de créditos
das disciplinas dos cursos específicos. O prof. Carlos informou que, conforme
informações advindas do coordenador do BCT, prof. José Fernando, as
alterações no projeto do BCT serão mínimas, sendo pouco provável alterações
no número de créditos.
O prof. Marcelo expôs a proposta, discutida em ocasiões anteriores, sobre o
atrelamento do curso de Ciências Biológicas a outro Bacharelado Interdisciplinar.
Sugeriu retornar as discussões sobre este assunto e pensar nas possíveis
mudanças no projeto pedagógico. O prof. Carlos declarou que não acha
conveniente a vinculação da biologia a um novo curso. Porém, sugeriu que fosse
criado um grupo de trabalho, composto por docentes que compartilhassem a
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mesma opinião que o prof. Marcelo. Posteriormente, o grupo poderá apresentar a
proposta para discutir na plenária de curso. Os presentes concordaram com a
proposta do prof. Carlos, sendo que o grupo de trabalho foi formado pelos
professores Marcelo Augusto Christoffolete, Marcella Pecora Milazzotto e Luiz
Roberto Nunes. O prof. Marcelo observou sobre a possibilidade de o prof.
Humberto, ausente na reunião, também compor o grupo. A profª. Rosana
salientou que o grupo de trabalho também deve considerar os impactos de um
novo BI no curso de licenciatura.
A seguir, o prof. Carlos apresentou o estudo realizado pela profª. Simone, o
qual consistiu em classificar em 5 eixos as disciplinas obrigatórias do curso
específico e construir um quadro comparativo da carga horária atual com aquela
considerada ideal pelo Conselho Federal de Biologia. O prof. André sugeriu que o
material fosse encaminhado aos membros das plenárias, a fim de facilitar a
continuidade de discussão e apresentação de propostas de alterações, partindo
do quadro geral para, posteriormente, analisar em subdivisões. Os presentes
concordaram com a proposta. Assim sendo, o prof. Carlos se dispôs a
encaminhar o material aos membros das plenárias e marcou previamente a
próxima reunião para o dia 12 de março, às 15h, para dar continuidade as
discussões
Sem mais, a reunião encerrou-se às 16h35. Do que para constar, eu,
Juliana Y. Akisawa da Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a
presente Ata, aprovada pelos professores Carlos Alberto da Silva e Rosana
Louro Ferreira Silva, Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas

e

Coordenadora

do

Curso

de

Licenciatura

em

Ciências

Biológicas,respectivamente, e pelos demais presentes.

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva
Coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
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Profª. Drª. Rosana Louro Ferreira Silva
Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Juliana Y. Akisawa da Silva
Assistente Administrativa
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