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Ao quatorze dias do mês de novembro de dois mil e doze, no laboratório de Geologia no
Galpão de Ciências, realizou-se reunião do Colegiado de Ciências Biológicas do Centro
Universitário Fundação Santo André, sob a presidência da Coordenadora do referido
curso, Profa. Dra. Carmen Beatriz Taipe Lagos da Costa e com a presença dos
representantes docentes: Ângela Martins Baeder, Carlos Kantor, Clovis Ferreira do
Carmo, Dagmar Santos Roveratti, Roberto Sallai, Toshiharu Condo e a representante
técnico-administrativo Márcia Teixeira. Justificaram ausência, os Professores Cristina
Valetta de Carvalho, José Luis Laporta, Alécio Amico, Luiz Afonso Vaz Figueiredo, Alcides
Eduardo Jacomasi, João Carlos Muciaccito, Maria Elena Gouvêa, Roseli Corazzini e
Vinicius R. Cassimiro. A Coordenadora iniciou a reunião às 11h30min com a pauta
seguinte: 1. Situação das turmas do período matutino. 2. Horário para 2013. 3. Escala de
Prova P2(P4). Ítem 1. A coordenadora manifestou que, foi informada pelos alunos do 2º A
e 3º A ao respeito do convite da PROAP e PROGRAD para serem transferidos ao período
noturno, tendo assim bolsa integral. A Profa. Carmen verificou oficialmente e essa
informação somente foi confirmada na Reunião do Conselho da FAFIL realizada em 13 de
novembro, onde estava presente o Prof. Flávio Morgado da PROAP e manifestou a
necessidade de fechamento de turmas da manhã de vários cursos do CUFSA, em função
do pequeno número de alunos matriculados nos últimos quatro anos levantados pela
Direção e Prograd, não atingindo o ponto do equilíbrio financeiro na estratégia de
contenção de gastos. A Profa. Carmen disse que, os alunos do 3º A resolveram não se
transferir ao noturno, pois escolheram estudar na FSA porque justamente têm essa opção
de horário. Já os alunos do 2º A com exceção de duas alunas que manifestaram o
desacordo, justificaram sua transferência pelo benefício financeiro. A Profa. Carmen disse
que, no próximo ano, a turma do 3º B terá uma sala de cerca de 70 alunos e dependendo
das disciplinas esse número poderá ultrapassar considerando as dependências. Os
professores dialogaram sobre a probabilidade de haver conflitos entre alunos pagantes e
não pagantes na mesma classe do noturno. Ainda de acordo com a Profa. Carmen, na
turma do 3º A, diversas disciplinas são ministradas pelos Professores em RTI. O
Professor Clovis disse que, caso os Professores em RTI não completarem carga horária,
poderá representar ônus para a instituição. A Profa. Carmen disse que, na Reunião do
Conselho de Faculdade, esse questionamento foi feito para o Professor Flávio e a
resposta foi que o Professor em RTI completará sua carga horária com outras atividades.
Ítem 2. No tocante ao horário 2013. A Coordenadora disse que, os horários estão prontos
e disponibilizou cópia dos mesmos aos presentes e inclusive os provisórios para as
turmas dos primeiros anos. A Professora Carmen disse que, não ficou ainda definido o
número mínimo de alunos para abertura das turmas dos primeiros anos, entretanto o
Professor Toshiharu disse que, foi conjeturado que seria em torno de 35 a 40 alunos para
obter o equilíbrio financeiro. De acordo com os professores Dagmar, Clovis e Roberto
Sallai, há necessidade de aprimorar a divulgação do vestibular com outras iniciativas ao
longo do ano letivo, anteriormente às pré - inscrições pelo órgão responsável na FSA.
Ponderou-se que é muito difícil, nesta altura do ano letivo, fazer algo que trouxesse
ótimos resultados. A Profa. Carmen disse que, embora os horários estejam prontos, de
acordo com a Portaria da Reitoria haverá necessidade de adequação considerando as
intrajornadas (6 horas/aula por dia) e interjornadas (11 horas de descanso) em função da
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Lei da CLT e alertou que se houver interesse entre os colegas, poderá haver troca de
horário entre eles. Com relação ao espaço de 11 horas entre jornadas, levantaram-se
vários problemas, entre os quais, a impossibilidade de cumprir este intervalo para aqueles
que ministram 36 horas/aula e levando em consideração as pré-aulas. A profa. Dagmar
resgatou a necessidade de refazer os horários, todo início do ano e propôs que o horário
fosse feito no início do período letivo, quando já tivéssemos referências melhores sobre a
constituição das classes, evitando o trabalho redobrado. Diversos professores lembraram
a importância de decidir agora, em função da necessidade da eventual comunicação de
redução de carga horária de acordo com a legislação. Os professores têm que ser
informados até, no máximo, quinze dias após o início do período letivo. A Profa. Carmen
ponderou e disse que fará um levantamento dos horários dos colegas nos diversos
colegiados e unidades para a remonta-los e solicita aos professores que contribuam com
sugestões, principalmente aqueles professores que têm mais de 30 horas/aula. A
Professora Dagmar colocou a hipótese de iniciar as aulas depois das 8 horas viabilizando
a interjornada. Concluiu-se a necessidade de fazer o esforço em conjunto com outros
colegiados. Ítem 3. A Profa. Carmen lembrou a todos que o arquivo da escala da Prova
P2(P4) foi encaminhado via e-mail. Discutiu-se a escala de provas, pois de acordo com a
profa. Dagmar há aqueles que sempre estão escalados e outros que em geral não são
escalados. Discutiu-se o caso de quem está em cargo administrativo e o caso de quem
tem filho pequeno, que teria maior dificuldade. Sugeriu-se que o tema seja discutido nas
reuniões do planejamento, a possiblidade de que cada professor tome conta de sua
própria prova. Concluiu-se a necessidade de fazer o esforço em conjunto com outros
colegiados. A professora Dagmar colocou a hipótese de iniciar o período da manhã
depois das 8hs, para viabilizar o respeito a esse intervalo entre jornadas. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13hs30min e eu, Angela Martins Baeder,
lavrei o presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os membros
presentes.
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