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ATA DA 6ª 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 03 de março de 2017, às 09 horas e 13 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 sexta 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. Ausente com justificativa: Beverly de Oliveira, Fernando Campanhã Vicentini e 10 

Ricardo Serra Borsatto. A presidente, após congratular-se com os presentes 11 

passou aos seguintes informes: 1) Expediente. 1.1 Comunicados da 12 

Presidência. 1.1.1) A Profa. Giulianna informou que o curso recebeu até o 13 

momento 39 matrículas restando apenas uma vaga para ampla concorrência. 14 

1.1.2) Os estudantes do curso estão em período de rematrícula e inscrição nos 15 

eixos. Foi encaminhado e-mail para todos os estudantes com a grade e 16 

orientações para realização das inscrições. A presidente informou que existem 15 17 

estudantes em PAC. 1.1.3) A presidente informou que sobre o eixo CET 2 – 18 

Caracterização do Meio Físico, a turma para o período letivo de 2017 ficará com 19 

um número grande alunos (67 alunos). 1.1.4) Foram ofertados os conteúdos 20 

optativos e assim que for disponibilizado o deferimento dos estudantes, os 21 
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docentes deverão acordar os horários para as aulas dos mesmos com os 22 

estudantes. 1.1.5) Foi informado também que não será ofertada em 2017 a 23 

atividade curricular Laboratório de Habilidades 1, pois não foram encaminhadas as 24 

fichas de caracterização para a Pró-Reitoria de Graduação – haviam sido, foram 25 

encaminhadas somente as fichas de caracterização de 2017 e por orientação da 26 

Divisão de Desenvolvimento Pedagógico (DiDPed) as fichas de caracterização de 27 

2018 não puderam ser encaminhadas. 1.1.6) Foi informado que estão abertos os 28 

editais de extensão no período de 24/02 a 06/03/2017. 1.1.7) A avaliação 29 

integradora deste ano será discutida na próxima reunião do Núcleo Docente 30 

Estruturante (NDE), no dia 31/03/2017.  1.2 Comunicados dos membros. 1.2.1) 31 

O Prof. José Augusto disse que os estudantes foram avisados sobre a alteração 32 

no horários dos eixos CET 1 e CET 2, pois os alunos que não foram aprovados 33 

em CET 1 não poderão se matricular nos eixos seguintes, DTS 2 e CET 2, sem se 34 

inscrever novamente no eixo CET 1. A orientação dada é que se matriculem no 35 

PAC de CET 1 e no eixo CET 2 ao mesmo tempo. 1.2.2) A profa. Alexandra 36 

informou que a partir de agora as ACIEPEs serão anuais, de acordo com 37 

periodicidade dos cursos do campus Lagoa do Sino, e não mais semestrais como 38 

anteriormente. A decisão foi proferida pela Câmara de Extensão, da Pró-Reitoria 39 

de Extensão. 1.2.3) A profa. Alexandra informou também que Plano Nacional de 40 

Educação coloca que na carga horária do curso deverá ser ajustado para ter 10% 41 

da carga horária em extensão, não sendo somente ACIEPEs. 1.2.4) O prof. Gilmar 42 
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informou sobre a realização do curso de Biologia Marinha, que acontecerá entre 43 

os dias 20 a 23 de abril de 2017, na cidade de Ubatuba-SP. Os estudantes 44 

conseguiram fretar um ônibus. 1.2.5) O prof. Juliano participou da última reunião 45 

do CoG, como representante do curso, e informou que foram discutidos diversos 46 

assuntos de rotina e um deles foi o Projeto de Tutoria, onde surgiram muitas 47 

dúvidas e com isso, ficou decidido implementar o projeto da maneira como havia 48 

sido planejado e criou-se uma comissão para acompanhar o sistema de tutoria. O 49 

centro deverá indicar um docente e um discente para compor esta comissão. O 50 

prof. José Augusto explicou como será o sistema de tutoria, como ele está 51 

organizado e como será desenvolvido no campus Lagoa do Sino. 1.2.6) O prof. 52 

José Augusto informou também que,  a partir de segunda-feira, 06/03/2017, 53 

iniciará a semana pedagógica no campus Lagoa do Sino. Na próxima quinta e 54 

sexta-feira, 08 e 10/03/2017, serão os dias dedicados para planejamento do 55 

período letivo de 2017. O prof. Fernando sugeriu seguir o planejamento dado pelo 56 

prof. Natan, no eixo sob sua responsabilidade, onde a integração dos conteúdos 57 

dados é exigida em um período anterior as provas. 1.2.7) O prof. José Augusto 58 

informou que a estudante Beverly de Oliveira não é mais a discente representante 59 

da turma de 2016 no conselho do curso. A mesma foi orientada a esperar o 60 

encerramento do mandato para que seja realizada a escolha de um novo 61 

representante discente para a turma. 1.2.8) A profa. Giulianna informou que os 62 

novos professores, Roberta Barros Lovaglio e Vinícius de Avelar São Pedro, terão 63 
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seus gabinetes localizados na sala 34 do Ciclo Básico I. 2) Ordem do Dia. 2.1) 64 

Formação da Comissão responsável pelo processo eleitoral de Coordenador 65 

e Vice-Coordenador do Curso de Ciências Biológicas. Foi formada a comissão 66 

eleitoral, que será responsável por conduzir o processo de escolha da nova 67 

coordenação do curso. O representante docente será o prof. Fernando Periotto, 68 

para representante dos técnicos-administrativos lotados no curso será Fábio 69 

Gomes Lagoeiro e a estudante Dafny Defante Tarantine será a representante 70 

discente. O calendário para processo eleitoral ficou definido da seguinte forma: de 71 

13 a 17/03/2017, será o período de inscrições das chapas; de 20 a 29/03/2017 72 

será realizada a divulgação das chapas inscritas; a eleição ocorrerá no dia 73 

30/03/2017 e no dia 31/03/2017 será realizada a divulgação do resultado do 74 

processo. Conforme o regulamento, o colégio eleitoral será composto por todos os 75 

servidores docentes que ministraram conteúdos no curso de Ciências Biológicas 76 

em qualquer época nos últimos dois anos, o servidor técnico-administrativo 77 

diretamente ligado à Coordenação do Curso de Ciências Biológicas, no caso 78 

somente o secretário, e os estudantes matriculados regularmente no curso. 2.2) 79 

Sugestões para alimentar a página do CCN. A demanda foi apresentada na 80 

última reunião do CoC. A página do CCN será administrada pelo servidor Thiago 81 

Santi. O prof. Gilmar sugeriu que seja inserido os contatos dos docentes e os link 82 

para os respectivos currículo lattes, link dos projetos engajados, os trabalhos 83 

apresentados, cursos de extensão, horário do período letivo, bem como a matriz 84 
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curricular do curso e o Projeto Político Pedagógico (PPC). Foi decidido, por 85 

unanimidade, que a concentração das sugestões ficará sob a responsabilidade do 86 

secretário do curso.  2.3) Modelo de Distribuição de Vagas.  A profa. Alexandra 87 

apresentou o Relatório da Comissão de Modelo de Esforço Docente e explicou 88 

como era e como é calculado o esforço docente atualmente. Após a discussão 89 

entre os membros, as seguintes sugestões foram apresentadas: Aumentar o peso 90 

do planejamento para as atividades de ensino por Unidades que possuem Projeto 91 

Pedagógico de Curso diferenciado; Computar qualquer atividade de extensão (e 92 

não apenas ACIEPEs), considerando diferentes pesos para as diferentes cargas 93 

horárias; Computar, de alguma maneira, as atividades administrativas; Considerar 94 

projetos de pesquisa e computar com diferentes pesos a questão de possuir ou 95 

não financiamento (daí a necessidade da criação de uma plataforma para 96 

cadastrar os projetos de pesquisa); Considerar a equanimidade do esforço 97 

docente dentro de um Departamento, valorizando aqueles que possuem maior 98 

equanimidade. 2.4) Propostas para a aplicação dos rendimentos da fazenda. 99 

O prof. Gilmar informou que a verba total anual da fazenda é estimada em R$ 100 

400.000,00, sendo R$ 280.000,00 anuais destinados e gerenciados pelo centro. O 101 

conselho gestor da fazenda irá gerenciar os projetos, onde será aplicada a verba 102 

restante de R$ 120.000,00 anuais. Entre estes projetos, há a possibilidade de se 103 

criar um laboratório de solos e com isso também criar-se um laboratório de 104 

biologia geral. Foi sugerida a divisão da verba do centro em 6 partes iguais, sendo 105 



 
 

 

06 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
Centro de Ciências da Natureza 

Campus Lagoa do Sino  
 Rodovia Lauri Simões de Barros, km 12 – SP189. 

 Bairro Aracaçú – Caixa Postal 094 
 CEP 18290-000 

Buri - São Paulo – Brasil 

uma para cada um dos cursos e outra para o centro. Foi sugerida também a 106 

construção de algum lugar para recreação dos estudantes. Nada mais havendo a 107 

tratar, por volta de 11h38min, a Senhora Presidente agradeceu a presença e 108 

colaboração dos membros participantes, declarando encerrada a presente 109 

reunião, da qual, eu, Fábio Gomes Lagoeiro, secretário do curso, redigi a presente 110 

ata, que assino, após ser assinada pela Senhora Presidente e demais membros 111 

presentes. 112 

Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi (Presidente)  ______________________ 113 

Prof. Dr. Gilmar Perbiche Neves (Vice-Presidente)______________________ 114 

Profa. Dra. Alexandra Sanches (Membro) ________________________________ 115 

Prof. Dr. Fernando Periotto (Membro) ___________________________________ 116 

Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David (Membro) _________________________ 117 

Prof. Dr. Juliano Marcon Baltazar (Membro) ______________________________ 118 

Fábio Gomes Lagoeiro (Secretário) ____________________________________ 119 


