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ATA DA 12ª 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 05 de dezembro de 2017, às 15 horas e 15 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 décima segunda reunião ordinária do Conselho de 7 

Coordenação do curso de Graduação em Ciências Biológicas com linha de 8 

formação em Biologia da Conservação. Estavam presentes os membros que 9 

assinaram a lista anexa a esta ata. Ausentes com justificativa: Alberto Luciano 10 

Carmassi. A discente Dandara Martins Alves Albuquerque, membro suplente da 11 

turma de 2017 e Julia Madrid Urbano, membro suplente da turma de 2016, 12 

estiveram presentes, mas sem direito a voto. O presidente, após congratular-se 13 

com os presentes passou os seguintes informes: 1) Expediente. 1.1 14 

Comunicados da Presidência. 1.1.1) O Prof. José Augusto informou que no 15 

período de 02 a 21 de janeiro de 2018 e de 19 a 28 de fevereiro, estará de férias e 16 

a Profa. Alexandra ficará na coordenação. No período de 02 a 21 de janeiro, a 17 

Profa. Roberta ficará na vice-coordenação e no período de 19 a 28 de fevereiro, o 18 

Prof. Vinícius. 1.1.2) O Prof. José Augusto informou que na última reunião do 19 

Conselho de Graduação (CoG), foi discutido o processo de um discente, do curso 20 

de Ciências Biológicas, do campus São Carlos, que se recusava a participar das 21 
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aulas práticas com sacrifícios de animais, por convicções pessoais. O conselho 22 

indeferiu o processo, uma vez que a ausência do discente destas aulas práticas 23 

não afetaria o seu percentual de frequência ao final da disciplina. 1.1.3) O Prof. 24 

José Augusto informou o horário de 2018 está em discussão e, segundo a 25 

Coordenação Acadêmica, o horário das turmas existentes será mantido. 26 

Comunicados dos membros. 1.2.1) O Prof. Juliano informou que houve troca da 27 

presidência da Comissão de Viagens Didáticas. A nova presidência, em conjunto 28 

com os membros, definiu duas frentes de trabalho: a primeira referente a 29 

elaboração do Regimento e a segunda referente a elaboração do Edital que será 30 

disponibilizado. O edital deverá ser disponibilizado até fevereiro de 2018. 1.2.2) A 31 

discente Julia trouxe como sugestão da sala que os trabalhos fossem entregues 32 

em formato digital  (.doc ou .pdf). 1.2.3) A discente Julia trouxe a reclamação, dos 33 

colegas da turma que possuem trabalhos na “casinha da Biologia”, de que estes 34 

trabalhos estão sumindo. O Prof. José Augusto informou que a casinha não é 35 

responsabilidade da coordenação do curso, pois vários professores de outros 36 

cursos a utilizam. Por isso, ele sugeriu que todos os docentes e discentes que 37 

utilizam este espaço se reúnam para organizar a utilização deste espaço. 1.2.3) O 38 

Prof. Fernando Periotto sugeriu a proposta de abertura de um curso de pós-39 

graduação em nível de Mestrado. O Prof. José Augusto que sugeriu que algum 40 

docente levasse essa proposta a frente, pois é muito importante para o curso. O 41 

próprio Prof. Fernando Periotto informou que tomará a iniciativa de elaborar e 42 
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encaminhar essa proposta.  2) Ordem do Dia. 2.1) Aprovação da Ata da 11ª 43 

Ordinária do Conselho. A ata da 11ª reunião ordinária deste conselho foi 44 

apreciada e aprovada, sem alteração, por unanimidade. 2.2) Procedimentos para 45 

oferta de conteúdos semestrais. O Prof. José Augusto informou que para a 46 

sugestão de conteúdos semestrais já forma elaborados os procedimentos para a 47 

oferta. Foi realizada a exibição destes procedimentos, que estão previstos em 48 

regimento. 2.3) Conteúdos optativos para 2018. O Prof. José Augusto informou 49 

que está elencando quais conteúdos optativos serão ofertados para o próximo 50 

período letivo. A discente Dandara sugeriu que fosse ofertado conteúdo de 51 

Bioética, uma vez que o mesmo é de extrema importância para qualquer 52 

profissão. O Prof. José Augusto informou que o centro dá a sugestão de que os 53 

conteúdos optativos sejam ofertados para todos os cursos e que tenham carga 54 

horária de 30 horas. Após deliberação dos conselheiros, foi decidido, por 55 

unanimidade, que será encaminhado um e-mail para todos os docentes do curso 56 

solicitando sugestão de conteúdos optativos para 2018. 2.4) Curso de Verão. O 57 

Prof. José Augusto informou que o conteúdo de Laboratório de Habilidades 1 58 

possui 57 alunos interessados em cursá-lo no curso de verão. Como a oferta  59 

inicial do mesmo são 40 vagas, há a necessidade de alteração e aumentar este 60 

número para 60 vagas. Após deliberação, foi aprovada, por unanimidade, a 61 

alteração do número de vagas para o conteúdo de Laboratório de Habilidades. O 62 

mesmo será oferecido no seguinte período: 1ª parte, entre os dias 15 a 19 de 63 
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janeiro de 2018 e a 2ª parte, entre os dias 19 a 23 de fevereiro de 2018. O Prof. 64 

José Augusto informou também que o eixo de Ciências Exatas e da Terra 1 65 

(CET1), apesar de ter 37 alunos interessados, não será ofertado no período de 66 

verão, por falta de disponibilidade dos docentes para ministrar os conteúdos do 67 

eixo. 2.5) Proposta de criação da figura de coordenador de estágio do curso. 68 

O Prof. José Augusto informou que surgiu a demanda, por meio da direção do 69 

centro, de criação da figura de coordenador de estágio do curso. Esta demanda, 70 

inicialmente, surgiu do curso de Engenharia de Alimentos e se estendeu à todos 71 

os cursos. A Profa. Alexandra acredita que essa função pode e deve ser assumida 72 

pela vice-coordenação, não havendo a necessidade, neste momento, de criar esta 73 

função separada de coordenação. Os professores Vinícius e Fernando Periotto 74 

concordam com a posição defendida pela Profa. Alexandra. Após deliberação dos 75 

conselheiros, foi aprovada, por unanimidade, que a vice-coordenação exercerá 76 

função de coordenação de estágio e em outro momento, quando surgir a 77 

necessidade de criação da figura de coordenador de estágio, o conselho 78 

deliberará novamente. 79 

Nada mais havendo a tratar, por volta de 16h50min, o Senhor Presidente 80 

agradeceu a presença e colaboração dos membros participantes, declarando 81 

encerrada a presente reunião, da qual, eu, Fábio Gomes Lagoeiro, secretário do 82 

curso, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pelo Senhor 83 

Presidente e demais membros presentes. 84 
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Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David (Presidente) _______________________ 85 

Profa. Dra. Alexandra Sanches (Vice-Presidente)___________________________ 86 
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Denise Pedro Veras (Membro) ________________________________________ 88 

Fábio Gomes Lagoeiro (Membro) ______________________________________ 89 

Prof. Dr. Fernando Campanhã Vicentini (Membro) _________________________ 90 

Prof. Dr. Fernando Periotto (Membro)____________________________________ 91 

Prof. Dr. Gilmar Perbiche Neves (Membro) _______________________________ 92 

Prof. Dr. Juliano Marcon Baltazar (Membro) ______________________________ 93 
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