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Ata nº 002/2014/CCNH – Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas
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Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2014 da Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, realizada às catorze horas e dez minutos, do dia vinte e cinco de julho dois mil e catorze,
na sala 601-3 da Universidade Federal do ABC, sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 6º
andar, Bangu, Santo André. A reunião foi presidida pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, Profa. Mirian Pacheco Silva Albrecht, e contou com a presença da vicecoordenadora, Profa. Meiri Aparecida G. C. Miranda, e dos seguintes membros titulares: Profa.
Renata Maria Augusto da Costa, Profa. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes, Profa. Graciela de Souza
Oliver e o membro suplente Prof. Charles Morphy D. Santos. Esteve presente, como convidada, a
Profa. Fernanda Franzolin. Esteve presente a assistente em administração Natasha Ramos Morare,
para oferecer apoio administrativo à reunião. Informes: 1. Profa. Graciela sobre o Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (ENADE): informou que a Secretaria do Centro de Ciências Naturais
e Humanas (CCNH) separou os nomes dos alunos da Licenciatura em Ciências Biológicas que
participarão do exame. 2. Profa. Mirian sobre os novos docentes: informou que entraram em
exercício dois novos docentes no curso de Licenciatura em Ciências Biológias: Profa. Patrícia Sessa
da Silva e João Rodrigo Santos da Silva. Ordem do dia: 1. Aprovação de Ata: Ata da primeira
reunião ordinária de dois mil e catorze, realizada em vinte e oito de maio, aprovada por maioria de
votos, com uma abstenção. 2. Apresentação do Parecer sobre a “Nova proposta das Licenciaturas na
UFABC”: A Profa. Mirian esclareceu as razões e finalidades da realização do parecer e o apresentou
aos presentes através de sua leitura. A Profa. Graciela e o Prof. Charles apontaram o fato de o parecer
dever abordar questões administrativas e de gestão do curso, como o número de docentes que serão
necessários para a colocação da proposta em prática e o número de vagas que serão abertas aos
alunos. Os Professores Charles, Renata e Graciela demonstraram descontentamento com a criação de
disciplinas da forma apresentada pelo parecer em análise, entendendo serem inviáveis na atual
situação da Universidade Federal do ABC, bem como pela falta de professores especializados nas
áreas propostas. A Profa. Mirian reforçou a necessidade da existência das novas disciplinas
propostas, sendo estas próprias para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, para a formação
do professor. O Prof. Charles acresceu o fato de que, em sua opinião, para que fossem modificadas as
ementas das disciplinas deveriam ser consultados os docentes que as ministram, para que por estes
fossem assessorados. A Profa. Graciela, com concordância do Prof. Charles, acrescentou que o
documento deveria ser abordado de maneira mais impositiva e menos em formato de questões e, por
fim, colocou seu posicionamento de que deveria ser excluído do parecer o cenário B e mantido o
cenário A, devendo este sofrer alterações. Pela argumentação apresentada em sentido contrário ao
documento, a Profa. Mirian propôs a retirada da pauta a votação do parecer apresentado, de modo
que todos foram favoráveis a esta exclusão. O Prof. Charles e a Profa. Graciela propuseram-se a
reunirem-se com os Professores João Rodrigo e Patrícicia para realizarem as modificações
pertinentes no parecer sobre a “Nova proposta das Licenciaturas na UFABC”. 3.Projeto Pedagógico
do Curso: A Profa. Fernanda apresentou o Projeto Pedagógico do Curso final aos membros presentes.
Quanto ao PPC apresentado, a Profa. Meiri, com relação à ementa da disciplina de Instrumentação
proposta, explicitou a necessidade de serem acrescidas duas bibliografias complementares. Foram
sugeridas, pelo Prof. Charles e Profa. Graciela a retirada da grade de disciplinas obrigatórias as de
Fundamentos de Imunologia e Geologia e Paleontologia. A Profa. Mirian informou que as disciplinas
Morfofisiologia I, II e III serão reanalisadas para serem retiradas da grade de obrigatórias do curso de
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Licenciatura em Ciências Biológicas, de modo que serão substituídas por uma disciplina nova,
própria para este curso. A Profa. Mirian e a Profa. Natália informaram que conversarão com os
docentes que ministram as disciplinas de Fisiologia I e II, para verificarem a possibilidade de a
Fisiologia I ser suficiente para as necessidades do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, de
modo que ao obterem uma resposta repassarão aos membros da coordenação. Com as modificações
propostas, por unanimidade foi aprovado o Projeto Pedagógico do Curso. Nada mais havendo a
declarar, a coordenadora Mirian Pacheco Silva Albrecht deu por encerrada a reunião, da qual eu
Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata.
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