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ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE COORDENAÇÃO DO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, COM LINHA DE FORMAÇÃO EM BIOLOGIA
DA CONSERVAÇÃO, DO CAMPUS LAGOA DO SINO.

No dia quatro de abril de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e cinco minutos, em sala de Reunião
Virtual – Google Meet, ocorreu a vigésima sé�ma reunião extraordinária do Conselho de Coordenação do
Curso de Graduação em Ciências Biológicas. Estavam presentes os membros que assinaram a lista anexa a
esta ata. A Senhora Presidente após congratular-se com os presentes deu por iniciada a sessão. 1)
Expediente. 1.1 Comunicados da Presidência. 1.1.1 A Prof.ª Roberta Barros Lovaglio comentou sobre o
andamento do Projeto Fazenda Escola que consiste em aulas prá�cas associadas às a�vidades da
fazenda, além do aporte financeiro entre outros bene�cios para o curso. Segundo ela, os resultados da
análise do projeto, apresentados na Reunião do CoC-CCN, foram excelentes e empolgantes. Há vagas de
estágio sendo oferecidas em 2 períodos, aulas prá�cas associadas, a exemplo das pra�cadas pela aluna
do curso Maria Emília, além de verbas do projeto des�nadas para o laboratório mul�usuário. Para mais
informações e detalhes há a possibilidade de uma apresentação, pelos integrantes do Projeto, em
reunião do Conselho de Coordenação do curso. Finalizando, informou também que o curso u�lizou
apenas 1/5 do valor da verba recebida, e lembrou que o prazo se encerra em 30/04/22 e que todos
devem se apressar para fazer o devido uso da verba. 1.1.2 Sobre a finalização do período le�vo lembrou o
prazo final de 06/05 para o registro de notas. Salientou a importância do trabalho da Coordenação
Acadêmica, para o adiantamento dos processos, de registro e avaliação dos planos de ensino, que será
finalizado no início de maio. Em relação aos planos de ensino, informou que para a próxima semana já
deverão ser criadas turmas, mas tendo o cuidado ao importar os planos do período le�vo anterior,
excluindo-se o período de trabalho remoto. 1.1.3 Sobre as matrículas informou que na primeira chamada
foram 12 inscritos. 1.2 Comunicados dos Membros. 1.2.1 O Prof. Juliano Marcon Baltazar informou sobre
o evento ocorrido no final de semana - a II Corrida Micológica. O local escolhido para a realização do
evento foi o Parque Carlos Botelho. 1.2.2 Informou, em nome da comissão eleitoral, que foi concluído o
processo para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador; que a adesão dos eleitores foi bem alta
comparada a eleições de outros cursos da UFSCar, e que para os próximos anos deveria ser man�do este
sistema para ocorrer de forma virtual. 1.2.3 O Prof. José Augusto de O. David informou que fez parte da
banca do processo para chamada pública de redistribuição docente da área de Invertebrados. Informou
também que o processo ocorreu sem problemas e está em fase final de conclusão. 1.2.4 O Prof. Marcos
G. Lhano informou que finalizou as prá�cas presenciais/2020, semana passada, e que a par�cipação dos
estudantes foi ó�ma, seguindo todos os protocolos de saúde. Os resultados foram muito bons, sem
incidentes e com êxito. 1.2.5 A Prof.ª Roberta Barros Lovaglio lembrou que devido ao empenho de todos
será iniciado o próximo ano le�vo sem conceito incompleto, apesar de 6 alunos em isolamento, devido
resultado posi�vo nos testes de saúde.1.2.6 O Prof. José Augusto de Oliveira David manifestou que foi
produ�vo o período em que interagiu com os alunos e salientou a importância das aulas presenciais
nesse sen�do. 1.2.7 A Prof.ª Alexandra Sanches informou sobre a palestra que proferiu sobre Gené�ca e
a Conservação da Biodiversidade - e os resultados muito recep�vos e gra�ficantes. Link do vídeo
h�ps://m.youtube.com/watch?v=v2eGC9YWBgw 2) Ordem do dia. 2.1 Aprovação de Ata: 21ª Reunião
Ordinária. 2.1.1 Após apreciação a ata foi aprovada por unanimidade. 2.2 Alteração da grade horária do
Perfil 4. 2.2.1 A Prof.ª Roberta Barros Lovaglio esclareceu sobre a necessidade do replanejamento da
grade possibilitando espaços para as a�vidades que faltavam para o quarto perfil. Percebeu-se que



alguns horários não foram contemplados necessitando ser adicionados e ajustados para que essa carga
consiga ser cumprida ainda no primeiro semestre e para que o conteúdo de estágio permanecesse no
segundo semestre. A Profa. Roberta Barros Lovaglio apresentou a proposta da nova grade e solicitou o
posicionamento dos membros. Proposta aprovada por unanimidade. 2.3 Estágio - mudanças na
condução do processo. 2.3.1 A Prof.ª Roberta B. Lovaglio explicou sobre as questões importantes de
organização e condução do processo de documentação e orientações de estágio, sobre os problemas
enfrentados pelos alunos e pela coordenação, e a necessidade de melhorar o atual fluxo e tramitação de
processos. Informou também que há uma orientação da ins�tuição para estes processos, que já estão em
u�lização no curso de Linguís�ca. 2.3.2 O Prof. Marcos Gonçalves Lhano complementou informando que,
por mais que haja orientações, o volume de atendimento de estudantes se tornou muito alto. Citou
exemplos do trabalho excessivo na coordenação principalmente em relação a orientações de estágio e
que a documentação necessita de maior cuidado por parte de orientadores e alunos. Lembrou que a
caixa de e-mail pessoal não é ideal para o recebimento de documentos, onde ocorre confusão e perdas
devido ao reenvio de documentação incompleta, e que o correto seria trabalhar de forma ins�tucional,
enviando a documentação diretamente através do Sistema SEI, e que já há uma orientação e fluxograma
desenvolvido pela ins�tuição para esta finalidade. 2.3.3 O Prof. Juliano Marcon Baltazar concordou
totalmente com o Prof. Marcos Gonçalves Lhano, e que, como já esteve nesta função, nada vê que
desabone a ideia, pois, na sua visão, seria muito mais eficaz orientar alguns professores e atualizá-los das
normas, em vez de todos os anos tratar o mesmo conteúdo com uma quan�dade muito maior de alunos,
que reincidem nas mesmas dúvidas das turmas anteriores. Comentou que o tema é amplamente
abordado nos conteúdos de LH1 e ficou surpreso com os resultados. Entende que poderá haver
dificuldades iniciais, mas que é um passo importante numa direção correta na tenta�va de somar
esforços e minimizar o problema. 2.3.4 A Profa. Alexandra Sanches manifestou que enxerga dificuldades
iniciais, principalmente pela falta de informações, e sugeriu a criação de um site para apoio e para a
busca de conteúdos e informações, para auxiliar nas dúvidas, facilitando a preparação da documentação.
A Profa. Alexandra Sanches manifestou sua disposição para ajudar na implementação do site. 2.3.5 A
Profa. Roberta Barros Lovaglio agradeceu e concordou com as posições apresentadas, esclarecendo que a
coordenação já vem trabalhando para criação de uma página para auxílio de informações de
documentação e orientações exclusivas de estágio e TCC. Para a próxima reunião a coordenação
providenciará maiores detalhes das mudanças na condução do processo de estágio curricular, para
implementação em breve. 2.4. Calendário - Datas de Reunião Ordinária do CCCBio-LS (09/06; 11/08;
06/10 e 08/12 todas às 15h00). 2.4.1 A Prof.ª Roberta Barros Lovaglio explicou sobre as datas e que o
formato é o mesmo u�lizado no período le�vo anterior. Proposta aprovada por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, por volta de 16h13, a Senhora Presidente agradeceu a presença e colaboração dos
membros par�cipantes, declarando encerrada a presente reunião, da qual, eu Reginaldo Luiz Ballerini,
Secretário da Coordenação, redigi a presente ata, que assino após ser assinada pela Senhora Presidente e
demais membros presentes.
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Documento assinado eletronicamente por Juliano Marcon Baltazar, Professor(a) do Magistério



Superior, em 15/06/2022, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Barros Lovaglio, Docente, em 15/06/2022, às
10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ueslei da Conceicao Lopes, Técnico(a) de Laboratório, em
15/06/2022, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexandra Sanches, Docente, em 15/06/2022, às 14:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Goncalves Lhano, Docente, em 15/06/2022, às
16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Fonseca de Almeida, Docente, em 16/06/2022,
às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jose Augusto de Oliveira David, Docente, em 20/06/2022,
às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Luiz Ballerini, Assistente em Administração,
em 11/07/2022, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alice Miguel de Paula Peres, Docente, em 21/07/2022, às
13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0712926 e o código CRC 0C72EF7A.
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