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Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, foi realizada a
última reunião do planejamento pedagógico do Colegiado de Biologia no
Laboratório de Geologia da FAFIL. Estiveram presentes os professores:
Cristina Valetta de Carvalho, José Luiz Laporta, Roberto Sallai, Toshiharu
Condo. Justificou sua ausência o professor Alcides Eduardo Jacomassi. O
início da reunião se deu às 8h40m com a pauta a seguir: 1) Semanas
culturais; 2) Aprimoramento das ACC; 3) Divulgação do curso; 4)
Participação do curso em atividades de pesquisa e 5) Instrumento de
avaliação do curso. 1) A Coordenadora manifestou que, no ano passado a
Semana do Meio Ambiente foi coordenada pela Prof.ª Ângela em conjunto de
professores das diversas Unidades do CUFSA e a Semana de Ciências,
programação Biologia foi coordenada pelos professores Roberto e Carmen. A
Prof.ª Aurea Cilurzo participou brilhantemente com a certificação do evento e
informou que, no final do semestre passado, uma comissão de alunos do curso
manifestou interesse em participar da organização da Semana de Ciências
desse ano. O Prof. José Luiz, manifestou que a participação dos alunos é
sempre positiva pelo comprometimento e envolvimento. O Prof. Toshiharu
disse que é importante a participação da comissão de alunos e o envolvimento
dos monitores sobre a coordenação de professores e coordenadores do
evento. A Prof.ª Carmen disse que assim como na programação do ano
passado, é necessário que nesse ano, também seja abordado aspectos dos
estágios e da legislação do CRbio para todos os alunos do curso. O Colegiado
concordou com a colocação e deliberou a participação dos alunos na
organização da Semana de Ciências temática da Biologia desse ano, junto aos
professores e coordenadores do evento. 2) Diversos professores colocam a
necessidade de cursos de atualização ou extensão, palestras, oficinas como
atividades complementares e deixando o curso mais atrativo. A Prof.ª Carmen
solicita aos presentes que encaminhem propostas dessas atividades para
elaboração do cronograma. A data fixada para os encaminhamentos é até 30
de março. O Prof. Roberto disse que durante as semanas culturais, como a
semana do ano passado, podem ser programas oficinas e cursos de
atualização. O Prof. José Luiz disse que pode ser na pré-semana de Ciências e
vale como atividade complementar. 3) A Coordenadora manifestou que
baseada em levantamento dos alunos e/ou familiares dos alunos que
trabalham nas escolas de Ensino Médio da Região, e participação de alguns
ex-alunos, divulgou o flyer do curso nos diversos vestibulares e provas do
ENEM. A Prof.ª Cristina propõe uma atividade do Colegiado ou de abrangência
institucional a ser realizada no fim da semana chamada: “Casa aberta” onde
teríamos diversas exposições, oficinas rápidas e rotativas e visitas dos alunos
das diversas Escolas de Ensino Médio com o envolvimento dos monitores e se
prontifica para coordenar o evento, por ter vivenciado essa experiência na
época em que curso a graduação. O Prof. Toshiharu considera importante que
se retome as visitas monitoradas dos alunos do ensino médio aos laboratórios
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para divulgação dos cursos de ciências. 4) A Coordenadora manifestou que,
embora tenha aumentado a concorrência dos Projetos de Iniciação científica
para esse ano, nosso curso foi contemplado com mais de 10 trabalhos de
iniciação científica, além de nossos alunos estarem envolvidos no PIBID. O
Prof. José Luiz lembra que no ano passado o curso esteve presente no
Simpósio do Grande ABC e outros eventos científicos apresentando diversos
trabalhos, o que deve continuar motivando nosso envolvimento. 5) O Colegiado
delibera que o instrumento pode ser o mesmo da avaliação institucional com
adaptações. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h05m e
eu, Carmen Beatriz Taipe Lagos Costa, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, vai assinada por mim e demais presentes.
Carmen Beatriz Taipe Lagos
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