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DA

8ª

1

ATA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

2

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS

3

BIOLÓGICAS COM LINHA DE FORMAÇÃO EM BIOLOGIA DA

4

CONSERVAÇÃO DO CAMPUS LAGOA DO SINO

5

No dia 23 de maio de 2017, às 08 horas e 15 minutos, na sala de reuniões do

6

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

7

do Sino, ocorreu a oitava reunião ordinária do Conselho de Coordenação do curso

8

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

9

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

10

ata. Ausente com justificativa: Dafny Defante Tarantine, Fábio Gomes Lagoeiro,

11

Ricardo Serra Borsatto, Gilmar Perbiche Neves e Juliano Marcon Baltazar. O

12

técnico de laboratório, Ueslei Lopes, esteve presente como convidado para tratar

13

do item 2.2 da pauta. O presidente, após congratular-se com os presentes passou

14

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

15

O Prof. José Augusto comunicou aos membros deste conselho que o novo

16

Coordenador e Vice-coordenador do curso assumiram seus cargos no dia 03 de

17

maio de 2017. 1.1.2). O Prof. José Augusto reforçou a diferença entre avaliação

18

substitutiva e avaliação de recuperação de desempenho, explicitando que o curso

19

conta agora com um formulário de solicitação de avaliação substitutiva que deve

20

ser preenchido pelo discente na secretaria do curso, ao qual deve ser anexado o

21

comprovante do motivo da ausência no dia da avaliação. Após o preenchimento
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deste formulário, os docentes mencionados pelo discente no próprio formulário

23

serão comunicados do procedimento pelo secretário de curso. 1.1.3) O Prof. José

24

Augusto explicou que foi procurado por alunos do curso, para que fossem

25

explicados os procedimentos necessários para revisão e recurso relativos às notas

26

obtidas pelos discentes em avaliações e mostrou o documento que foi preparado

27

sobre estes procedimentos que será enviado tanto para os docentes quanto para

28

os discentes do curso para facilitar e tornar mais transparente estes

29

procedimentos. 1.1.4). O Prof. José Augusto mencionou que na última reunião do

30

Conselho de Centro do CCN foi deixado a cargo dos Conselhos de Curso a

31

suspensão ou não das atividades didáticas no dia 28 de julho de 2017, quando

32

será comemorado o Dia do Meio Ambiente no CCN. Após algumas sugestões dos

33

membros deste conselho, foi decidido que a suspensão das atividades ficará a

34

cargo dos docentes de cada eixo, mas que para o ano de 2018 o curso não

35

suspenderá atividades didáticas na comemoração do Dia do Meio Ambiente, visto

36

que o curso pretende dispensar os alunos por uma semana letiva a fim de

37

participarem da Semana de Comemoração do Dia do Biólogo no CCN. 1.1.5) O

38

presidente comunicou também que a Profa. Giulianna recebeu e-mail da

39

representante discente do segundo ano, Dafny Defante Tarantine, explicitando sua

40

preocupação em não conseguir participar das reuniões devido à coincidência das

41

mesmas com atividades didáticas. O presidente sinalizou que será buscada a

42

marcação das próximas reuniões às sextas-feiras à partir das 15 horas, pois neste
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horário conseguimos uma maior representação discente nas reuniões, além da

44

utilização de planilhas online de marcação de disponibilidade para horários de

45

reunião deste conselho. 1.1.6) O Prof. José Augusto mostrou para os conselheiros

46

as demandas de equipamentos e pessoal recebidos e reunidos pela coordenação

47

de curso, diante da solicitação da Direção do CCN. Nesta demanda foram listados

48

11 equipamentos e mobiliários que atenderiam quase todos os cursos do CCN em

49

conteúdos diversos ministrados pelos docentes consultados. O técnico Ueslei

50

solicitou a palavra e comunicou que alguns destes equipamentos já encontram-se

51

no CCN e poderiam ser solicitados pela Coordenação de Curso para os fins

52

propostos. Em relação à demanda de pessoal, foi projetada uma tabela, com os

53

conteúdos do curso e de outros cursos ministrados por docentes que apresentam

54

maior carga horária no curso de Ciências Biológicas. Nesta tabela, foi buscada

55

uma carga horária mínima de 300 horas anuais para cada um destes docentes

56

(média de 311,4 horas), sendo que ao final da distribuição, sobraram 14

57

conteúdos do curso sem docente atribuído (825 horas de aula). Desta forma, foi

58

evidenciada a demanda de contratação de mais 02 docentes com os seguintes

59

perfis em ordem de prioridade: 1-Ecologia da Paisagem (330 horas de aula) e 2-

60

Gerenciamento e conservação de recursos naturais (405 horas de aula). O

61

conteúdo Política e Legislação Ambiental (45 horas) não foi contabilizado, pois

62

deverá ser contemplado juntamente com conteúdos similares de outros cursos
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para compor uma vaga. 1.2 Comunicados dos membros. 1.2.1) A Profa.

64

Alexandra comunicou que o projeto intitulado “II Comemoração do Dia Nacional do

65

Biólogo no campus Lagoa do Sino” foi aprovado pela Proex, com recursos de

66

R$1.000,00, porém sem bolsas. O evento será realizado nos dias 28 e 29 de

67

agosto de 2017, sendo que a docente pretende realizar uma reunião na próxima

68

terça-feira, no período da tarde para que docentes e discentes interessados em

69

participar da organização se manifestem. 1.2.2) O Prof. Fernando Periotto

70

comunicou que seu nome foi indicado como membro do conselho consultivo da

71

Flona de Capão Bonito e este conselho indicou o nome do Prof. Vinícius de Avelar

72

São Pedro como seu suplente. O Prof. Fernando Periotto também indicou que

73

será realizada uma reunião do projeto da fazenda no dia 31 de maio de 2017, na

74

qual, provavelmente será aberta a chamada para projetos vinculados ao

75

diagnóstico da fazenda. O professor também comunicou que o EDF aprovou a

76

construção do canteiro de mudas no campus e, que o EDF, juntamente com

77

SGAS (Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade) deverão realizar visita

78

ao campus a fim de monitorar o uso dos espaços e destinação de resíduos. O

79

mesmo docente ainda comunicou que a empresa Klabin se colocou a disposição

80

para doação de mudas para reflorestamento no campus, bem como madeira

81

necessária para construção de estruturas. 2) Ordem do Dia. 2.1) Aprovação da

82

Ata da 5ª e 6ª Extraordinária do Conselho. As atas foram apreciadas e

83

aprovadas por unanimidade. 2.2) Normativas sobre a utilização dos
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laboratórios. O Prof. José Augusto abriu a palavra para o técnico Ueslei

85

apresentar a Normativa sobre utilização dos laboratórios que foi elaborada por

86

uma comissão da qual o mesmo fez parte. Após esta exposição, a palavra foi

87

aberta aos membros que discutiram o assunto e resumiram as sugestões em uma

88

proposta que será retornada para a mesma comissão. 2.3) Recomposição do

89

Conselho de Curso. A Profa. Alexandra comunicou aos conselheiros que com a

90

eleição e posse do novo coordenador e vice, o conselho deveria ser recomposto

91

visto que os docentes eleitos deixaram de participar como conselheiros e

92

assumiram os cargos de presidente e vice-presidente deste conselho. Após

93

relembrar a regra de composição do conselho, foi decidido que o Prof. Fernando

94

Periotto representará o eixo ODEO, os professores Roberta Barros Lovaglio e

95

Vinícius de Avelar São Pedro representarão o eixo DB, o Prof. Alberto Luciano

96

Carmassi representará o eixo EMA, o Prof. Fernando Campanhã Vicentini

97

continuará representando o eixo CET, o Prof. Juliano Marcon Baltazar

98

representará o eixo DTS e as atividades curriculares não vinculadas aos eixos

99

temáticos

serão

representadas

pelo

Prof.

Gilmar

Perbiche

Neves.

Os

100

representantes discentes da turma de 2016 são Dafny Defante Tarantine (titular) e

101

Julia Madrid Urbano (suplente). Os da turma de 2017 são Denise Pedro Veras

102

(titular) e Dandara Martins Alves de Albuquerque (suplente). Nada mais havendo a

103

tratar, por volta de 10h30min, o Senhor Presidente agradeceu a presença e

104

colaboração dos membros participantes, declarando encerrada a presente
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reunião, da qual, eu, Fábio Gomes Lagoeiro, secretário do curso, redigi a presente

106

ata, que assino, após ser assinada pelo Senhor Presidente e demais membros

107

presentes.

108

Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David (Presidente) _______________________

109

Profa. Dra. Alexandra Sanches (Vice-Presidente) __________________________

110

Denise Pedro Veras (Membro) ________________________________________

111

Prof. Dr. Fernando Periotto (Membro) ___________________________________

112

Prof. Dr. Fernando Campanhã Vicentini (Membro) _________________________

113

Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi (Membro) ________________________
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