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ATA DA 7ª 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 abril de 2017, às 15 horas e 30 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. Ausente com justificativa: Alexandra Sanches, Beverly de Oliveira, Fernando 10 

Campanhã Vicentini, Gilmar Perbiche Neves e Ricardo Serra Borsatto. A discente 11 

Dandara Martins Alves Albuquerque, ingressante no curso em 2017, esteve 12 

presente como convidada. A presidente, após congratular-se com os presentes 13 

solicitou as seguintes inserções na pauta: Critérios para o Edital PIBIC e 14 

Homologação dos novos representantes discentes para as turmas de 2016 e 15 

2017. As inserções foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, a presidente 16 

passou aos seguintes informes: 1) Expediente. 1.1 Comunicados da 17 

Presidência. 1.1.1). A Profa. Giulianna comentou sobre a última reunião 18 

extraordinária do Conselho de Centro (CoC), onde foi informado o valor da verba 19 

que será repassada pela UFSCar ao Centro de Ciências da Natureza (CCN) – R$ 20 

120.000,00. Foi informado também que, na próxima reunião do CoC, no dia 21 
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11/04/2017, a reitora da UFSCar, profa. Wanda Hoffmann, estará presente. A 22 

direção do centro encaminhará, nas próximas reuniões dos Conselhos de Curso, o 23 

regimento padrão do CCN. A direção do CCN informou que a Pós-graduação 24 

multidisciplinar foi aprovada no CoC e a proposta já foi encaminhada para a Pró-25 

Reitoria de Pesquisa. 1.1.2) A profa. Giulianna comentou sobre a proximidade do 26 

processo de reconhecimento do curso de Ciências Biológicas e sugeriu que fosse 27 

solicitada, junto à direção do campus, a aceleração da entrega da sala da 28 

coordenação do curso e a construção das novas salas de aulas. E também, a 29 

compra dos livros para a biblioteca. Foi proposto o encaminhamento de um ofício 30 

à direção do campus solicitando estas providências. 1.2 Comunicados dos 31 

membros. Não houve comunicado dos membros.   2) Ordem do Dia. 2.1) 32 

Resultado do Processo Eleitoral. A profa. Giulianna apresentou, aos membros, 33 

ata da apuração do resultado do processo eleitoral para escolha da nova 34 

coordenação do curso.   O resultado foi seguinte:  07 (sete) votos de docentes e 35 

funcionários. O Colégio Eleitoral consistiu de 15 (quinze) docentes e funcionários 36 

administrativos, com nenhum voto em branco; 32 (trinta e dois) votos de alunos, 37 

havendo 10 (dez) votos em branco e 01 (um) voto nulo. O colégio eleitoral 38 

consistiu de 77 (setenta e sete) alunos. Aplicou-se o índice de preferência, 39 

conforme a fórmula apresentada no Art. 6º do Regulamento do processo de 40 

consulta à Comunidade do CCN, e o resultado foi 43,46%. Desta forma, foi 41 

declarado eleito como Coordenador o Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David e 42 
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Vice-Coordenadora a Profa. Dra. Alexandra Sanches. A nova coordenação iniciará 43 

seu mandato a partir do mês de maio de 2017. 2.2) Rendimento Mínimo para 44 

manutenção de bolsistas. A profa. Giulianna informou que no mês de fevereiro, 45 

a coordenação recebeu o ofício circular 001/17 do Conselho de Assuntos 46 

Comunitários e Estudantis para fosse discutido nos conselhos de curso 47 

parâmetros de rendimento acadêmico mínimo para estudantes bolsistas do 48 

Programa de Assistência Estudantil da UFSCar. Foi informado também que, dia 49 

31/04, é o prazo final para entrega destes critérios discutidos nos conselhos. Após 50 

discussão, os membros afirmam que, de acordo com o projeto pedagógico do 51 

curso, os atuais 20 créditos anuais exigidos para que o bolsista continue 52 

recebendo o auxílio não é suficiente. E após nova discussão, os seguintes critérios 53 

forma sugeridos e aprovados por unanimidade: no 1º ano de curso, o estudante 54 

deve ser aprovado, em no mínimo, 20 créditos; no 2º ano, o estudante deve ser 55 

aprovado, em no mínimo, 25 créditos; no 3º, 4º e 5º ano de curso, o estudante 56 

deve ser aprovado, em no mínimo, 30 créditos; no 6º ano, o estudante deve ser 57 

aprovado, em no mínimo, 25 créditos; e no 7º ano, o estudante deve ser aprovado, 58 

em no mínimo, 20 créditos. 2.3) Processo para formalização de professor 59 

voluntário para o conteúdo de Caracterização do Meio Físico 1 ofertado aos 60 

alunos ingressantes em 2016. A profa. Cássia Maria Bonifácio procurou esta 61 

coordenação e se ofereceu para ministrar aulas no curso como docente voluntária. 62 

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas foi procurada e a coordenação foi orientada 63 
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em todos os passos necessários para que este procedimento fosse conduzido de 64 

forma legal pelas normativas da UFSCar. Como a candidata não possui 65 

experiência profissional comprovada, uma prova didática foi definida como parte 66 

do processo. Para tal, foi definida uma comissão que ficará responsável para 67 

avaliar a prova didática da candidata. A comissão será composta pelos docentes: 68 

Laize Aparecida Ferreira Vilela (presidente), Fernando Periotto e Giulianna 69 

Rondineli Carmassi e como suplentes, os docentes Claudia Marisse dos Santos 70 

Rotta, Juliano Marcon Baltazar e Alberto Luciano Carmassi. Foram definidos os 71 

seguintes temas para a prova didática: 1º Origem e dinâmica da terra; 2º Da rocha 72 

ao solo, intemperismo e pedogênese e 3º Água: ciclo e a ação geológica. O 73 

sorteio do tema da prova didática foi marcado para o dia 27/04/2017 e a prova 74 

didática, no dia 28/04/2017. O sorteio e a prova didática acontecerão na sala de 75 

reuniões do Espaço Prof. Dr. Millor Fernandes do Rosário - Ciclo Básico I, do 76 

campus Lagoa do Sino. 2.4) Critérios para pontuação docente para o Edital 77 

PIBIC. Após discussão dos membros, foi definindo que será utilizado o mesmo 78 

critério do ano de 2016, visto que o prazo para envio de alteração da pontuação já 79 

estava vencido, mas foi sugerido que a partir do próximo edital, o docente que 80 

submeter proposta(s) pelo curso de Ciências Biológicas receberá a pontuação 4. A 81 

proposta foi aprovada por unanimidade.   2.5) Homologação dos representantes 82 

discentes para as turmas 2016 e 2017. Foram apresentados os resultados da 83 

escolha de representante discente para as turmas de 2016 e 2017. Os novos 84 
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representantes da turma de 2016 são as discentes Dafny Defante Tarantine 85 

(titular) e Julia Madrid Urbano (suplente). Os representantes da turma de 2017 são 86 

as discentes Denise Pedro Veras (titular) e Dandara Martins Alves de Albuquerque 87 

(suplente). Os nomes foram homologados por unanimidade pelos conselheiros e 88 

os novos representantes discentes já fazem parte da composição deste conselho 89 

a partir de agora. Nada mais havendo a tratar, por volta de 16h47min, a Senhora 90 

Presidente agradeceu a presença e colaboração dos membros participantes, 91 

declarando encerrada a presente reunião, da qual, eu, Fábio Gomes Lagoeiro, 92 

secretário do curso, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pela 93 

Senhora Presidente e demais membros presentes. 94 

Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi (Presidente)  ______________________ 95 

Prof. Dr. Fernando Periotto (Membro) ___________________________________ 96 

Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David (Membro) _________________________ 97 

Prof. Dr. Juliano Marcon Baltazar (Membro) ______________________________ 98 

Fábio Gomes Lagoeiro (Secretário) ____________________________________ 99 


