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ATA DA 15ª 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 07 de maio de 2018, às 08 horas e 17 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 quinta reunião ordinária do Conselho de Coordenação 7 

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

Biologia da Conservação. Estavam presentes os membros que assinaram a lista 9 

anexa a esta ata. Ausentes: Alberto Luciano Carmassi e Juliano Marcon Baltazar. 10 

O presidente, após congratular-se com os presentes passou os seguintes 11 

informes: 1) Expediente. 1.1 Comunicados da Presidência. 1.1.1) O presidente 12 

parabenizou os docentes pelo trabalho realizado nos planos de ensino 2018; 13 

1.1.2) O presidente informou que a ProGrad encaminhou um questionário para 14 

todos os docentes por e-mail e recomendou a todos o seu preenchimento; 1.1.3) 15 

O presidente comunicou que as optativas de verão ocorrerão entre 14/01 e 16 

23/02/2019 e que os docentes deveriam pensar em quais ofertas seriam 17 

ministradas neste período; 1.1.4) O presidente informou que já foi finalizada a 18 

primeira etapa do processo de reconhecimento do curso e a documentação 19 

exigida foi encaminhada ao DeEG-LS; 1.1.5) O presidente participou de uma 20 

reunião, no dia 24/04/2018, com Pró-reitor de Graduação, Prof. Dr. Ademir 21 
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Donizeti Caldeira sobre questões relacionadas as cursos de graduação, 22 

permanência e recursos; 1.1.6) O presidente participou de uma reunião com o 23 

Prof. Héber, do comitê gestor da fazenda. Ele comunicou que os cursos poderão 24 

solicitar auxílio financeiro, de até R$ 3.000,00, para patrocinar eventos. 1.1.7 O 25 

presidente deu posse aos novos representantes discentes do curso: 26 

Representante discente do 3º ano: Luisa Orbetelli Longato, Representante 27 

suplente discente do 3º ano: Larissa Provassi Santos, Representante discente do 28 

2º ano: Marcos Costa Oliveira, Representante suplente discente do 2º ano: João 29 

Guilherme de Sales Popts, Representante discente do 1º ano:  Giovanna 30 

Dachtelberg e Representante suplente discente do 1º ano: Janneth Harsany. Os 31 

mesmos não estavam presentes. Comunicados dos membros. 1.2.1) O Prof. 32 

Fernando Vicentini relatou que não foram comprados todos os reagentes 33 

solicitados. Até o momento, chegaram apenas 30% do solicitado. O Alberto disse 34 

que este ano deverá solicitar novamente a compra e que seja solicitado apenas o 35 

que não foi comprado no ano anterior, programando a chegada para o final de 36 

2019. 1.2.2) O prof. Vinícius informou que participou de uma reunião da Estação 37 

ecológica de Angatuba e disse que um professor da ESALQ-USP conseguiu uma 38 

verba da FAPESP para estudo na região de Guareí e necessita de pesquisadores 39 

para subprojetos. Ele foi convidado para um workshop nos dias 19 e 20 de junho, 40 

na cidade de Piracicaba. 1.2.3) O prof. Gilmar informou que a aluna Vanessa 41 

Maria Vieira dos Santos vai desistir da atividade curricular Laboratório de 42 
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Habilidades 1, mas também está com baixa frequência em todos os eixos 43 

matriculados. O presidente informou que irá chama-la para conversar. O prof. 44 

Gilmar informou também que as alunas Bianca Caroline Antunes e Ana Elisa 45 

Morais Bravo estão com problemas de faltas.  2) Ordem do Dia. 2.1) 46 

Cronogramas 2018. O presidente informou que não são todos os docentes que 47 

estão preenchendo o cronograma das aulas com antecedência. Os alunos dos 48 

terceiro ano estão tendo dificuldade em saber quais os eixos que terão aula. Eles 49 

procuram a secretaria, a coordenação e quando abrirmos o cronograma, não 50 

constam as informações. Houve situações em que os alunos não tiveram aula o 51 

dia todo e com isso gerou vários questionamentos por terem gasto dinheiro com 52 

ônibus, com o restaurante. A sugestão dada é que os docentes criarem o hábito 53 

de informar, na sexta-feira, o cronograma da semana seguinte. Os conselheiros 54 

deliberam e aprovaram a sugestão, por unanimidade. Outra questão relacionada 55 

ao cronograma 2018 é sobre as aulas dos eixos DB3 e EMA3. Em DB3 foi 56 

realizado um ajuste no cronograma e os alunos nunca sabem se terão aula. E a 57 

coordenação está preocupada com as aulas destes eixos, pois o novo docente 58 

contratado começará no segundo semestre e todas as suas aulas serão para o 59 

terceiro ano e com isso não haverá espaço para reposição das aulas não 60 

ministradas neste primeiro semestre. O presidente sugeriu que cumprisse ao 61 

máximo o cronograma no primeiro semestre, para que não comprometa o 62 

segundo semestre.  2.2) Palavra do Prof. Fernando Vicentini sobre o 63 
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funcionamento dos laboratório.  O presidente informou que este ponto foi uma 64 

solicitação do prof. Fernando Vicentini, sobre o funcionamento dos laboratórios de 65 

ensino, que surgiu no curso de Engenharia de Alimentos. O prof. Fernando relatou 66 

que o procedimento atual para utilização dos laboratórios de ensino tem causando 67 

uma série de transtornos, relativos a retirada e devolução de chaves, dificultando a 68 

realização de atividades didáticas e de pesquisa/orientação. O prof. Fernando 69 

trouxe o documento elaborado pelo Conselho de Coordenação do Curso de 70 

Engenharia de Alimentos (CCCEAl) com a sugestão de que os laboratórios de 71 

ensino fiquem abertos durante o período de funcionamento do campus, conforme 72 

artigo 22, da resolução de utilização dos laboratórios. A fim de controlar o uso dos 73 

laboratórios, a proposta foi de que os laboratórios mais utilizados tivessem um 74 

técnico o tempo todo, sendo o mesmo fechado apenas em horário de almoço. O 75 

documento elaborado pelo CCCEAl foi trazido pelo prof. Fernando, que também 76 

faz parte daquele conselho, para que fosse elaborado um único documento, 77 

assinado pelas coordenações dos diferentes cursos e encaminhado diretamente 78 

para o Conselho do Centro (CoC). O prof. Vinícius perguntou se essa questão já 79 

foi consultada no CoC e se existe alguma legislação que determine o 80 

funcionamento dos laboratórios e lotação dos técnicos. O prof. Gilmar se 81 

posicionou contra esta proposta, pois muitas vezes foi preciso ele chegar antes do 82 

horário de abertura do campus para preparar material didático, pois os técnicos 83 

ainda não haviam chegado. Ele sugeriu que os profs. que mais utilizam os 84 
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laboratórios, tenham uma cópia da chave do mesmo. Porém, está proposta não foi 85 

aceita por todos os membros. O presidente, apesar de concordar com as 86 

dificuldades levantadas pelos conselheiros e pelo CCCEAl, propôs que, por ser 87 

um assunto de funcionamento dos laboratórios, que são de responsabilidade do 88 

CCN, e de modo de trabalho dos técnicos, também lotados no CCN, que essa 89 

proposta fosse discutida em reunião do CoC. Além disso, como já existia um 90 

documento do CCCEAl endereçado para o CoC, não existia a necessidade de 91 

elaboração de um novo documento. Os conselheiros deliberaram e aprovaram, 92 

por unanimidade, a proposta em apoiar a discussão desta no CoC. 2.3) Monitoria 93 

Voluntária. O presidente informou que foi procurado por docentes para trabalhar 94 

com monitores. Como no campus  somente há monitorias das áreas de Ciências 95 

Exatas ou Português, os outros componentes específicos do nosso curso não há a 96 

possibilidade de serem contemplados com monitorias. Dessa forma, ele sugeriu a 97 

criação da Monitoria Voluntária, onde possa certificar o aluno e o docente. Há uma 98 

normativa da UFSCar que regulamenta este tipo de monitoria. Os conselheiros 99 

deliberam e aprovaram a criação da monitoria voluntária para o curso, por 100 

unanimidade. 2.4) Viagens Didáticas. O presidente informou que o prof. Juliano, 101 

que é o representante da comissão de Viagens Didáticas, disse que o edital e o 102 

regulamento foram extensamente discutidos pelos integrantes da comissão, e já 103 

passou por uma série questões judiciais e que será levado à aprovação do CoG, 104 

mas antes precisa ser referendado pelos conselhos de curso. Desta forma, sugiro 105 
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que façamos as sugestões a distância, enviando as sugestões por e-mail. Todos 106 

os conselheiros aprovaram a proposta. 107 

Nada mais havendo a tratar, por volta de 10h07min, o Senhor Presidente 108 

agradeceu a presença e colaboração dos membros participantes, declarando 109 

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

curso, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pelo Senhor 111 

Presidente e demais membros presentes. 112 

Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David (Presidente) _______________________ 113 

Profa. Dra. Alexandra Sanches (Vice-Presidente)___________________________ 114 

Fábio Gomes Lagoeiro (Membro) ______________________________________ 115 

Prof. Dr. Fernando Campanhã Vicentini (Membro) _________________________ 116 

Prof. Dr. Gilmar Perbiche Neves (Membro) _______________________________ 117 

Profa. Dra. Roberta Barros Lovaglio (Membro) ___________________________ 118 

Prof. Dr. Vinícius de Avelar São Pedro (Membro)  _________________________ 119 


