ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE BIOLOGIA
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Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, realizou-se a
reunião do Colegiado de Biologia no Laboratório de Geologia da FAFIL.
Estiveram presentes os professores: Ângela M. Baeder, José Luiz Laporta,
Murilo Valle, Roberto Sallai e a Técnica Administrativa Márcia Teixeira.
Justificaram suas ausências os professores Alcides Eduardo Jacomassi,
Cristina V. de Carvalho e Ricardo Ferreira de Andrade. O início da reunião se
deu às 18h10m com a pauta a seguir: 1) Semana de Ciências e 2) Outros. A
Coordenadora, Prof.ª Dra. Carmen Beatriz Taipe Lagos da Costa, iniciou a
reunião informando que a verba para a organização do evento já foi liberada e
será o mesmo valor do ano passado, sendo atribuído ao nosso curso o valor de
R$ 2.102,60 (dois mil e cento e dois reais e sessenta centavos) e lembrou aos
presentes que, conforme foi deliberado na reunião do planejamento, a
comissão de alunos está envolvida na organização do evento e estão
estabelecendo os contatos com os palestrantes para montagem da
programação. Manifesta a necessidade de um coordenador do evento. O Prof.
Roberto Sallai manifesta o seu interesse em participar da coordenação. A
Prof.ª Carmen disse que participará também coordenando junto ao Prof.
Roberto e informa que a Técnica Administrativa Márcia Teixeira, disse que
juntos aos alunos estão se organizando para a montagem das exposições e
que estabeleceu contato com o Laboratório Quimes, que fará exposição dos
equipamentos de Laboratório no evento. A Prof.ª Carmen disse que o
envolvimento da Técnica Márcia na organização e durante o evento do ano
passado também foi importante. 2) Recredenciamento do curso. A
coordenadora informa que a PROGRAD parabeniza o Colegiado, pois segundo
a Portaria No 275/12 e Parecer CEE No 232/2012 o curso é renovado por cinco
anos. O parecer disse que o curso está adequado as deliberações 078 e
111/12 e alerta o cumprimento do artigo 7 da deliberação 111/12, relativo à
distribuição das 400 horas de estágio, sendo 200 horas de apoio ao efetivo
exercício da docência no ensino fundamental e médio, 100 horas das
atividades de gestão do ensino; trabalho pedagógico coletivo, conselho de
escola, reuniões de pais e mestres etc. e 100 horas das atividades teóricopráticas e de aprofundamento em áreas específicas. O Colegiado delibera que
essa distribuição seja socializada entre os alunos dos 1º e 2º anos, tendo em
vista que ainda não fizeram estágio curricular. A Prof.ª Carmen disse que,
junto com a Prof.ª Ângela responsável pela disciplina Prática de Ensino
socializarão na semana de ciências. A Prof.ª Ângela disse que no início das
aulas do próximo ano também abordará o estágio com as turmas do 3º ano. A
Prof.ª Carmen informa que encaminhará a Regulamentação do estágio do
Bacharelado para a Direção e conhecimento do setor de estágios da secretaria.
Atribuição de aulas em substituição. A Coordenadora informou que tendo
em vista a licença gestante da Prof.ª Priscila R. Siliano Silva, encaminhou
consulta das aulas da Prof.ª Priscila em caráter de substituição e os resultados
foram a seguir: O Prof. Roberto Sallai foi único candidato as disciplinas que lhe
foram atribuídas sendo a seguir; Imunologia dos 4º A e 4º B da Biologia,
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Biologia dos 1º A e 1º B do Curso de Química e das aulas da disciplina de
Microbiologia da Prof.ª Marcia Laporta, dos 3º A e 3º B da Biologia, atribuídas à
Prof.ª Priscila em caráter de substituição. O Prof. Murilo Valle foi único
candidato da disciplina e turma e lhe foi atribuído as aulas de Elementos de
Geologia para o 2º A do curso de Química. O Prof. Gustavo Spina Gaudencio
de Almeida foi único candidato da disciplina e turma e lhe foi atribuído as aulas
da disciplina de Elementos de Geologia do 2º B do curso de Química. A
Coordenadora informou ainda que, o Prof. Clézio Santos se desligou da
Instituição e as aulas de Geologia Histórica e Ambiental do 2º B da Biologia
(2h/a teóricas e 02h/a práticas) foram consultadas em substituição e atribuídas
ao único candidato, o Prof. Eduardo Jacomassi. A Prof.ª Carmen disse, que
para realização das consultas e atribuições foi necessário algumas alterações
de horário com anuência dos professores envolvidos. Proposta de alteração
de horário institucional. A coordenadora lembrou a todos que encaminhou via
e-mail a proposta de alteração de horário encaminhada pelo Memo Prograd nº
690/2012 para apreciação. O Colegiado deliberou que seja realizada pesquisa
de opinião com os alunos do curso, das vantagens e desvantagens da proposta
e os resultados sejam analisados na próxima reunião do Colegiado. Relatório
de faltas dos Professores. A coordenadora entrega o relatório de faltas aos
professores presentes e ressalta que, as reposições ou antecipações de aulas
devem ser programadas para serem realizadas na semana da pátria, de acordo
com o calendário. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
19h15m e eu, Carmen Beatriz Taipe Lagos Costa, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada, vai assinada por mim e demais presentes.
Ângela Martins Baeder
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