Serviço Público Federal
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CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
ATA DE REUNIÃO 1ª SESSÃO ORDINÁRIA

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e doze, às 16h, na sala 301-3 do
Bloco A, reuniram-se os membros das referidas plenárias sob a presidência
dos professores Carlos Alberto da Silva e Rosana Louro Ferreira Silva,
Coordenador Interino e Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas e Licenciatura em Ciências Biológicas, respectivamente. Estiveram
presentes os membros que assinaram a lista anexa.

Informes:

Os professores Carlos e Rosana saudaram os presentes e deram início à
reunião. Apresentaram os docentes nomeados no início do ano. Informaram sobre
os alunos dos cursos que colaram grau na última cerimônia e sobre os que
prestaram o ENADE, cuja nota deverá ser divulgada em novembro. O prof. Carlos
informou sobre os novos sites dos cursos e solicitou aos docentes que divulgassem
aos alunos. Aproveitou a ocasião para verificar junto aos presentes a possibilidade
de desativar o blog da biologia, visto que houve a reformulação do site e o blog, por
possuir links de sites de disciplinas, pode conter materiais que comprometem a
legalidade referente aos direitos autorais. Os membros presentes foram favoráveis a
proposta diante da problemática apresentada.
A profª. Rosana informou que o recurso para alteração da nota do
reconhecimento de curso da Licenciatura em Ciências Biológicas foi indeferido.
Informou que apenas a nota de dois itens foi alterada, o que não mudou a nota final.
No entanto, é possível solicitar a renovação do reconhecimento após três anos, no
intuito de obter um conceito melhor. Sobre o processo de avaliação institucional,
acrescentou que está sendo organizada pela Divisão de Assuntos Educacionais, não
havendo mais necessidade de aplicar o formulário de avaliação de disciplina
impresso aos alunos no final do quadrimestre. Sendo que, docentes e alunos devem
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preencher o formulário eletrônico que é enviado pela PROGRAD no final de cada
quadrimestre. A TAE, Maria Isabel aproveitou a ocasião e solicitou aos docentes
maior participação na avaliação institucional, uma vez que o número de professores
que respondem a pesquisa tem sido mínima, não atingindo a média necessária para
contabilização. A profª. Rosana salientou a importância da participação dos
docentes, pois a avaliação institucional será necessária quando houver a renovação
da avaliação dos cursos.
Os professores Carlos e Rosana informaram os contatos dos setores da
universidade responsáveis pelo oferecimento de apoio psicológico aos alunos e
atendimentos de urgência que requerem auxílio de um profissional da saúde ou de
segurança.
Acerca do credenciamento de docentes nos cursos, a profª. Rosana observou
que houve o credenciamento automático dos professores recém-nomeados, e que a
resolução que normatiza o processo de credenciamento foi aprovada na Comissão
de Graduação. Desde já, solicitou aos professores que quando houver o período de
abertura para o credenciamento, que o façam para a licenciatura e para o
bacharelado, uma vez que os cursos possuem disciplinas comuns.
Sobre o processo de aquisição de materiais de 2012, o prof. Carlos agradeceu o
auxílio de todos, em especial da profª Natália, responsável pela organização das
planilhas. Observou sobre a possibilidade de os cursos de licenciatura e
bacharelado elaborarem uma lista conjunta dos materiais de consumo para o
próximo processo de compras.
Por fim, a profª. Rosana informou que o Programa Licenciaturas Internacionais
poderá contemplar mais dois alunos do curso para estudar em Coimbra. Atualmente,
o programa conta com a participação da licenciatura em biologia. Informou sobre a
4ª Semana de Biologia que será realizada na primeira semana de julho. A seguir,
deu-se início a discussão dos itens da pauta.

Aprovação das atas
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A ata da 5ª sessão ordinária de 2011 foi aprovada com 2 abstenções.
A ata da 6ª sessão ordinária de 2011 foi alterada. Houve o acréscimo do nome
da profª Renata Simões no tópico que define quais docentes serão alocados no
laboratório de sistemas biológicos e genômica. A ata foi aprovada com esta
alteração, tendo 2 abstenções.

Atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos

A profª. Rosana informou sobre a possibilidade de efetuar alterações nos projetos
pedagógicos dos cursos. Observou que as mudanças referem-se a revisão das
ementas, atualização de bibliografias básicas e complementares e criação de
disciplinas.
O prof. Charles propôs a criação de mais disciplinas livres, pois não há normas
para o oferecimento nos períodos matutino e noturno, nem obrigatoriedade de se
oferecer todos os anos. Acrescentou que as disciplinas livres específicas da área de
formação permitiriam aos alunos atingir, com maior facilidade, uma carga-horária
suficiente para obter o registro no Conselho Regional de Biologia. O prof. Eduardo
observou que as disciplinas oferecidas para um período, em algum momento,
deverão ser oferecidas para discentes do outro período. Conforme sua opinião, o
ideal seria melhorar o que o curso possui. O prof. Carlos salientou que, no momento,
não há autorização para criar disciplinas livres e concordou com a sugestão do prof.
Eduardo em melhorar as disciplinas já existentes e pensar na criação de disciplinas
de opção limitada. A profª Rosana aproveitou a oportunidade e informou que entrou
em contato com o Conselho Regional de Biologia e uma conselheira se dispôs a
comparecer à Universidade e esclarecer as mudanças na legislação referente à
formação de biólogo. A visita foi previamente agendada para o dia 26/04, porém, a
professora confirmará a data e informará a todos os docentes das plenárias.
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Alocação para o 2º quadrimestre de 2012

O prof. Carlos apresentou o planejamento de disciplinas para o 2º
quadrimestre elaborado no ano passado pelo prof. Charles. Ressaltou que poderá
haver alteração em relação ao número de turmas.

Se dispôs a encaminhar a

planilha por e-mail e solicitou que os docentes encaminhassem eventuais mudanças
deste planejamento para a alocação.

Vagas para novos concursos
O prof. Carlos informou acerca da discussão de vagas para concursos entre
os cursos do CCNH. Observou que há necessidade de apresentar justificativas para
pleitear o número de vagas destinadas ao Centro. Acrescentou que a situação atual
da biologia não é a pior considerando a carga didática dos outros cursos como a
filosofia e a física. Observou que as disciplinas obrigatórias do BCT ministradas por
professores da biologia não possuem prática, deste modo, o créditos destes
docentes é menor. Além disso, a área conta com 2 cursos de pós-graduação e outro
será implantado. Tais cursos exigirão mais do corpo docente. Após discussão, o
prof. Carlos se dispôs a buscar maiores informações sobre o assunto e marcará uma
reunião das plenárias de cursos tendo em vista a discussão desta questão.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 17h45min. Do que para constar, eu, Juliana
Yukiko 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 Interino do Curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas

e

Coordenadora

do

Curso

de

Licenciatura

em

Ciências

Biológicas,respectivamente, e pelos demais presentes.
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Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva
Coordenador Interino do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas

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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