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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 1 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 2 

BIOLÓGICAS COM LINHA DE FORMAÇÃO EM BIOLOGIA DA 3 

CONSERVAÇÃO DO CAMPUS LAGOA DO SINO 4 

No dia 14 de dezembro de 2016, às 10 horas e 07 minutos, na sala de reuniões do 5 

Espaço Prof. Dr. Millor Fernandes do Rosário - Ciclo Básico I, do campus Lagoa 6 

do Sino, ocorreu a quinta reunião ordinária do Conselho de Coordenação do curso 7 

de Graduação em Ciências Biológicas com linha de formação em Biologia da 8 

Conservação. Estavam presentes os membros que assinaram a lista anexa a esta 9 

ata. Ausentes com justificativa: Beverly de Oliveira e Fernando Campanhã 10 

Vicentini. A presidente, após congratular-se com os presentes passou aos 11 

seguintes informes: 1) Expediente. 1.1 Comunicados da Presidência. 1.1.1) A 12 

Profa. Giulianna repassou as orientações dadas sobre o calendário de reposição e 13 

o período de reposição será de 09/01 a 17/02/2017. O mesmo já foi aprovado em 14 

reunião do CoC. A profa. Fabiana Cotrim encaminhou a todos os docentes um e-15 

mail informando que há uma planilha no Google Docs, para preenchimento de 16 

acordo com as férias dos docentes. Uma sugestão dada é que seja agendada no 17 

mesmo dia e quando for agendada a reposição do eixo de DB, verificar se a 18 

mesma turma já está em reposição com o eixo de ODEO. Este calendário de 19 

reposição do curso será posteriormente divulgado aos estudantes. 1.1.2) Outro 20 

comunicado dada pela presidente foi sobre a eleição da nova coordenação. Em 21 
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janeiro encerra o período pró-tempore da atual coordenação e uma nova deverá 22 

ser eleita. Por isso, em janeiro será necessário dar início ao processo eleitoral 23 

para escolha da nova coordenação. A comissão eleitoral deverá ser composta por 24 

um representante docente do curso, um representante técnico-administrativo, que 25 

no caso é o secretário do curso, e por um representante discente. O processo 26 

eleitoral será iniciado após o retorno do recesso e férias dos docentes. 1.1.3) O 27 

último comunicado dado foi sobre os últimos concursos para docentes que houve 28 

no campus. A presidente parabenizou os professores Alexandra e José Augusto 29 

pelo trabalho realizado na presidência da comissão responsável pelos concursos. 30 

Os professores relataram como foram os trabalhos realizados durante o período 31 

de realização das etapas de cada concurso. 1.2 Comunicados dos membros. 32 

Não houve comunicados dos membros.  2) Ordem do Dia. 2.1) Aprovação da 33 

Ata da 4ª Reunião Extraordinária do CCG-CBio. A ata foi apreciada e aprovada 34 

por unanimidade. 2.2) Operacionalização do sistema de avaliação do campus 35 

Lagoa do Sino (Avaliação, Processo de Avaliação Complementar, Frequência 36 

e Inscrição em Atividades Curriculares). A presidente encaminhou previamente 37 

por e-mail as informações que foram discutidas na comissão responsável pela 38 

elaboração do Sistema de Avaliação. Foi sugerida e realizada a leitura dos 39 

apontamentos feitos pelo prof. Fernando Campanhã Vicentini ao documento 40 

apresentado. Após a leitura e discussão, o prof. José Augusto sugeriu que cada 41 

membro fizesse posteriormente a leitura do documento elaborado na íntegra. A 42 
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sugestão foi aprovada pelos membros por unanimidade. 2.3) Ajustes no 43 

planejamento da carga horária dos docentes para o ano de 2017. A presidente 44 

lembrou que esta foi uma demanda encaminhada pela coordenadora acadêmica, 45 

profa. Fabiana, aos coordenadores de curso, lembrando-se da faixa de carga 46 

horária que os docentes devem cumprir, de 240 a 270 horas, levando em 47 

consideração os novos docentes que deverão chegar. A distribuição da carga 48 

horária dos docentes do curso de Ciências Biológicas foi encaminhada pela 49 

coordenação acadêmica e a carga horária média dos docentes está em 262,5 50 

horas. Foi identificado que alguns docentes estão com a carga horária acima do 51 

limite máximo permitido e alguns docentes estão com a carga horária no limite 52 

inferior. Por isso, foi solicitado alguns ajustes na distribuição para poder equiparar 53 

a carga horária para que possam ficar dentro da faixa proposta. Foram 54 

identificadas também algumas demandas de conteúdos do curso de Engenharia 55 

Agronômica, como Biologia Celular e Piscicultura, para docentes do curso de 56 

Ciências Biológicas. Esta situação já havia sido acordada anteriormente com o 57 

prof. Valdir e mesmo assim foram atribuídos aos docentes do curso. Uma nova 58 

conversa será marcada com a profa. Fabiana, coordenadora acadêmica, e o prof. 59 

Valdir Cintra Jr., coordenador do curso de Engenharia Agronômica, para que esta 60 

situação seja resolvida. A proposta a ser apresentada será de que apenas as 61 

demandas de Biologia Celular e Biologia Molecular sejam atribuídas para 62 

docentes do curso de Ciências Biológicas, por ser tratarem de conteúdos 63 
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relacionados às Ciências Biológicas. A proposta foi aprovada pelos membros por 64 

unanimidade. 2.4) Distribuição dos locais das aulas práticas. Foi apresentada a 65 

distribuição dos locais das aulas práticas para os membros. Após discussão entre 66 

os membros a distribuição foi aprovada. 2.5) Grade horária dos Perfis 1 e 2 para 67 

o ano de 2017. A profa. Fabiana sugeriu que fosse mantida a grade do perfil 1 em 68 

2016 para o ano de 2017. A sugestão de grade horária dos perfis 1 e 2 para o ano 69 

de 2017 foi apresentada aos membros. Os mesmos debateram sobre a 70 

distribuição da grade horária. O prof. Ricardo deu a sugestão de que o horário 71 

reservado para CET1 no perfil 1, por se tratar de um eixo que possui alto índice de 72 

reprovação, fique vago na grade horária do perfil 2. Pois, assim os estudantes que 73 

reprovarem no eixo CET1 possam cursá-lo juntamente com os eixos do perfil 2. O 74 

prof. José Augusto sugeriu que esta discussão sobre a grade horária seja 75 

realizada em outro momento, pela coordenação e ele se propôs a colaborar, para 76 

que a mesma possa ser elaborada com mais tempo, pois vários ajustes se fazem 77 

necessários. Todos os membros concordaram com a proposta, por unanimidade. 78 

Nada mais havendo a tratar, por volta de 12h27min, a Senhora Presidente 79 

agradeceu a presença e colaboração dos membros participantes, declarando 80 

encerrada a presente reunião, da qual, eu, Fábio Gomes Lagoeiro, secretário do 81 

curso, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pela Senhora 82 

Presidente e demais membros presentes. 83 

Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi (Presidente) ______________________ 84 
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Prof. Dr. Gilmar Perbiche Neves (Vice-Presidente) ______________________ 85 

Profa. Dra. Alexandra Sanches (Membro) ________________________________ 86 

Prof. Dr. Fernando Periotto (Membro) ___________________________________ 87 

Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David (Membro) _________________________ 88 

Prof. Dr. Juliano Marcon Baltazar (Membro) ______________________________ 89 

Prof. Dr. Ricardo Serra Borsatto (Membro) _______________________________ 90 

Fábio Gomes Lagoeiro (Secretário) ____________________________________ 91 


