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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO  CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CAMPUS 

SÃO GABRIEL – UNIPAMPA 

 

               Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e quatro do mês de março do ano de dois mil e 

onze, convocados pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São 

Gabriel, reuniram-se, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São 

Gabriel, os docentes do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, 

Valdir Marcos Stefenon,  Jeferson Franco, Jerônimo Sartori e Ricardo José Gunski. Também esteve 

presente o professor Fabiano Pimentel Torres. Tendo como pauta: I – Aprovação dos Planos de 

Ensino para o primeiro de semestre do ano de 2011; II – Apresentação do Relatório de Avaliação 

Discente do curso; III – Assuntos Gerais. O Professor Valdir deu por ABERTA a reunião. 

Inicialmente, o coordenador do curso relatou que os Planos de Ensino de todas as disciplinas 

haviam sido entregues, conferidos quanto à sua apresentação e que os mesmos seriam apresentados 

na reunião da Comissão de Ensino do Campus para aprovação. Em seguida, passou-se para o 

segundo o ponto. Primeiramente, o Prof. Valdir recapitulou a dinâmica de aplicação das avaliações 

do curso junto aos discente e apresentou os dados comparativos entre os anos de 2009 e 2010. Foi 

dado ênfase aos pontos que obtiveram melhora na avalição dos alunos, incluindo a avaliação 

referente ao acompanhamento docente dos Estágios Obrigatórios da Licenciatura. O prof. Valdir 

salientou que a melhora significativa neste item se deve ao acompanhamento realizado pelo prof. 

Jerônimo. Contudo, foi salientada a elevada carga horária do professor para a realização dasta 

atividade e a necessidade de se realizar concurso para a contratação de mais um docente que auxilie 

nas atividades de Estágio Curricular Obrigatório do Curso. O prof. Ricardo contextualizou a 

possibilidade de se efetivar a contratação de uma bióloga aprovado em segundo lugar em concurso 

público realizado pelo Campus São Gabriel para a área de Ecologia. Salientou-se que a referida 

bióloga possui licenciatura plena em Ciências Biológicas e, apesar de não possuir experiência com 

disciplinas da área pedagógica, pode contribuir com os estágios desde que trabalhando em conjunto 

com o professor Jerônimo. O prof. Ricardo comentou que o Campus já realizou concurso para todas 

as vagas disponibilizadas, mas que existe a possibilidade de se barganhar mais uma vaga para 

concurso junto à Reitoria, considerando a aprovação do Mestrado em Ciências Biológicas no 

Campus, entre outros aspectos administrativos. O prof. Jerônimo informou que já conversou com a 



bióloga e que a mesma apresentou interesse e disponibilidade em trabalhar com os estágios 

curriculares da licenciatura, de forma integrada e que também se compromete a acompanhar as 

aulas teóricas ministradas por ele, de forma a interar-se de toda a construção pedagógica dos 

estágios. O prof. Ricardo salienta que a área de pesquisa da bióloga não apresenta nenhum 

pesquisador no campus e que, portanto, a mesma pode ainda contribuir para a formação de um 

grupo de pesquisas mais forte na área de Ecologia e Zoologia de Invertebrados. O Prof. Jerferson 

Franco salienta que a bióloga poderia contribuir também com os demais cursos ofertando DCGs. 

Prof. Valdir salienta que este é um ponto importante, dado que a avaliação reliazada pelos alunos 

demonstra a necessidade de uma maior oferta de DCGs. Desta forma, ficou decidido que será 

encaminhada ao Conselho do Campus a solicitação de contratação da referida bióloga e que a 

Direção do Campus fará a solicitação da vaga junto à Reitoria. Em seguida, o professor Valdir 

apresentou os dados da avaliação referentes à dimensão Secretaria Acadêmica, que apresentou, no 

ano de 2010, um índice de satisfação inferior ao do ano 2009. O prof. Valdir justifica esta piora 

como relacionada ao aumento no número de acadêmicos utilizando os serviços deste setor e à total 

substituição dos funcionários no início do ano de 2010. Salientou-se as reclamações por parte dos 

alunos com relação ao atendimento pessoal realizado pelo técnico adminsitrativo Diogo. O prof. 

Valdir salientou a eficiência dos técnicos administrativos Diogo e Quelen nos assuntos referentes à 

Secretaria do Curso.  O assunto foi debatido e decidiu-se por repassar estes dados à Coordenação 

Acadêmica para a tomada de decisões cabíveis, sugerindo-se um programa de capacitação para os 

TAs deste setor, assim como um remanejamento dos mesmos dentro da própria Secretaria 

Acadêmica. Na sequência, foi apresentada a avaliação referente à estrutura física do Curso, com 

índices insatisfatórios nos itens “espaço para atendimento docente aos dicentes” e “espaço físico da 

Biblioteca”. Professor Fabiano questiona sobre a avaliação com relação aos laboratórios. Prof. 

Valdir apresenta os dados que são todos muito bons, devido à dinâmica de divisão de turmas nas 

aulas práticas e pelo acompanhamento dos professores e técnicos nas mesmas. Segue-se uma curta 

discussão a respeito do andamento das licitações para as construções de novos prédios e reformas 

da sala 106. Sem mais o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 10h 15min. e, para constar, 

eu, Valdir Marcos Stefenon, coordenador do curso, lavrei a presente Ata que será assinada por todos 

os membros presentes. 
  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               CAMPUS  SÃO GABRIEL 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO  CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CAMPUS 

SÃO GABRIEL – UNIPAMPA 

 

               Às oito horas e trinta minutos do dia quatorze do mês de abril do ano de dois mil e onze, 

convocados pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São 

Gabriel, reuniram-se, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São 

Gabriel, os docentes do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, 

Valdir Marcos Stefenon,  Jeferson Franco e Jerônimo Sartori, além dos docentes do curso Luiz 

Fernando Roesch, alexandra Bolignon, Andrés Delgado Cañedo, Paulo Marcos Pinto, Antonio 

Batista Pereira e Alexandre Xavier dos Santos. Areunião teve como pauta: I – Apresentação da 

Análise do PPC do Curso, pela equipe da Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD; II –

Equivalências de disciplinas entre as matrizes curriculares; III – Assuntos Gerais. O Professor 

Valdir deu por ABERTA a reunião. Inicialmente, o coordenador do curso leu o documento enviado 

pela PROGRAD, a respeito do PPC do curso de Ciências Biológicas/Licenciatura. O referido 

documento salienta que o PPC apresenta a estrutura mínima requerida e que é necessário que 

alguma partes do documento sejam mais detalhados. O NDE fica responsável por realizar as 

alterações necessárias e apresentar à Comissão de Curso para discussão. Posteriormente, foi 

apresentada uma tabela como proposta de equivalênicas entre as disciplinas das matrizes 

curriculares dos anos 2006 e 2009 do curso de Ciências Biológicas/Licenciatura. Professor 

Jerônimo Sartori e professor Antonio Batista Pereira relataram suas experiências em outras 

Instituições de Ensino Superior. Após a discussão pelo grupo, decidiu-se que a coordenação de 

curso deve entrar em contato com a PROGRAD para solicitar mudanças no SIE, de modo a agilizar 

o processo de equivalências. Sem mais o que tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 10h 30min. 

e, para constar, eu, Valdir Marcos Stefenon, coordenador do curso, lavrei a presente Ata que será 

assinada por todos os membros presentes. 
  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               CAMPUS SÃO GABRIEL 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CAMPUS SÃO 

GABRIEL – UNIPAMPA 

               Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis do mês de junho do ano de dois mil e onze, 

convocados pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São 

Gabriel, reuniram-se, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São 

Gabriel, os docentes do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, 

Valdir Marcos Stefenon, Jeferson Franco e Jerônimo Sartori, além dos docentes do curso Alexandra 

Bolignon, Alexandre Xavier dos Santos, Silvane Vestena, Cháriston Dal Belo, Analía Garnero, 

Fabiano Pimentel e Alessandra Nicacio.  A reunião teve como pauta: I – Projeto “Lixo no Meio 

Rural”, da Prefeitura Municipal de São Gabriel; II – Normas Acadêmicas – Resolução N.° 29 do 

CONSUNI; III – ENADE – Resultados da prova realizada em 2008; IV – Andamento das ações 

referentes à auto-avaliação do curso; V – Jornada EaD da UNIPAMPA; VI – Assuntos Gerais. O 

Professor Valdir deu por ABERTA a reunião. Inicialmente, o coordenador do curso apresentou uma 

síntese do projeto apresentado pela Prefeitura Municipal de São Gabriel, solicitando parceria da 

UNIPAMPA para realização do projeto através da participação de alunos em uma etapa de 

Educação Ambiental, além da disponibilização dos veículos oficiais para transporte destes alunos. 

Professor Fabiano manifesta interesse do grupo PET-Biologia em participar desta atividade. 

Professor Jerônimo salienta que, para agilizar o processo, deveria ser criado um projeto de extensão 

para esta finalidade, evitando assim a necessidade da tramitação de um convênio. O professor Valdir 

questiona a possibilidade de as professoras Alexandra e Silvane disponibilizarem mudas de espécies 

nativas produzidas por elas em seu projeto de pesquisa sobre germinação. As professoras citadas 

salientam que não apresentam disponibilidade de tempo para envolverem-se muito com este 

projeto, porém as mudas por elas produzidas poderiam ser disponibilizadas. Professor Jerônimo 

salienta que alguns alunos do PIBID poderiam também participar deste projeto. Passando para o 

segundo item da pauta, o professor Valdir solicita que todos os docentes leiam a Resolução N.° 29 

do CONSUNI, que dispõem sobre as Normas Acadêmicas, de modo que todos tenham 

conhecimento dos procedimentos legais nas diversas situações tratadas no documento. Segue-se 

uma discussão sobre a oferta de disciplinas em caráter especial para alunos “prováveis formandos” 

e sobre o aproveitamento de disciplinas cursadas em outros cursos. Todos os professores presentes 

concordam que o aproveitamento de disciplinas com apenas 60% de compatibilidade de conteúdo 



não é a situação ideal. Com base nas questões levantadas nesta reunião, salienta-se a necessidade de 

realizar uma discussão mais profunda sobre a Resolução n.° 29 do CONSUNI e a redação de um 

documento reportando a opinião dos docentes do curso sobre esta resolução. Este documento deve 

ser redigido e encaminhado ao CONSUNI, através dos representantes do Campus neste órgão 

universitário. Passando-se ao terceiro item da pauta, o professor Valdir leu aos presentes os 

resultados do curso de Ciências Biológicas da UNIPAMPA na ENADE 2008, comparando as 

médias dos alunos do curso com as médias nacionais na mesma prova. Existe consenso de todos de 

que apesar de os alunos do curso terem obtidos médias acima da média nacional, estes valores são 

baixos, refletindo a qualidade do Ensino Médio e o nível de dificuldade dos alunos ingressantes em 

acompanhar as atividades universitárias. Após discussão sobre o tema, o professor Alexandre 

relatada a dificuldade que teve ao solicitar monitoria não-subsidiada para a disciplina de 

Matemática para Ciências Biológicas, tendo sua solicitação foi indeferida pela Secretaria 

Acadêmica. Todos concordam que é necessário agilizar o processo de monitorias, visando melhoria 

na qualidade de ensino do curso. Sobre o andamento das ações referentes à auto-avaliação do curso, 

professor Valdir relata o evento de apresentação à comunidade acadêmica dos resultados da auto-

avaliação do curso (Avaliação Prognóstica e Propositiva: construindo excelência no curso de 

Ciências Biológicas da UNIPAMPA), realizado em parceria com o grupo PET-Biologia, no dia 

onze de maio do corrente ano. O coordenador do curso recapitula as ações propostas no relatório de 

auto-avaliação do biênio 2009-2010, e solicita que todos os docentes continuem auxiliando no 

esforço de atingir as metas propostas, salientando a diversidade, quantidade e qualidade de 

Atividades Complementares de Graduação ofertadas durante a Semana Acadêmica Integrada do 

Campus São Gabriel/2011, sob a coordenação de um grupo de professores, acadêmicos e técnicos 

ligados ao curso de Ciências Biológicas e demais cursos do Campus. Sobre o tema Jornada EaD da 

UNIPAMPA (Edital lançado pelas pró-reitorias de Graduação e de Extensão), o professor Valdir 

apresentou os objetivos do edital e suas exigências, além de apresentar a proposta prévia a ser 

submetida pelo curso ao referido edital. A proposta é avaliada pelos presentes e as carências 

técnico-administrativas referentes à implementação do projeto foram discutidas. Como assuntos 

gerais, o professor Valdir comenta que devidos a problemas de saúde, o coordenador-substituto 

eleito do curso de Ciências Biológicas, prof. Cláudio Vinícios Gastal de Senna Jr., está afastado de 

suas atividades por tempo indeterminado e, desta forma, a Comissão de curso precisa eleger um 

novo coordenador-substituto. Vários nomes são citados e fica acordado que os docentes irão 

conversar e apresentar nomes para esta função dentro de um prazo de trinta dias. Sem mais o que 

tratar, foi ENCERRADA A REUNIÃO às 10h 30min. e, para constar, eu, Valdir Marcos Stefenon, 

coordenador do curso, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros presentes. 



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               CAMPUS SÃO GABRIEL 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CAMPUS SÃO 

GABRIEL – UNIPAMPA 

               Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e seis do mês de agosto do ano de dois mil e 

onze, convocados pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São 

Gabriel, reuniram-se, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São 

Gabriel, os docentes do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, Valdir Marcos Stefenon, 

Alexandra Bolignon, Alexandre Xavier dos Santos, Silvane Vestena, Cháriston Dal Bello, Fabiano 

Pimentel, Paulo Marcos Pinto, Juliano Boldo e Alessandra Nicacio.  A reunião teve como pauta: I – 

Escolha de um novo coordenador substituto para o curso; II – Solicitação de matrícula da 

acadêmica Cláudia Regina Neves Barboza na disciplina de Estágio Curricular II; III – ENADE – 

Relato das inscrições; IV – Relato sobre a aprovação do Projeto Jornada EaD do Campus São 

Gabriel; V – Assuntos Gerais. O Professor Valdir deu por ABERTA a reunião. Inicialmente, o 

coordenador do curso comenta que devidos a problemas de saúde, o coordenador-substituto eleito 

do curso de Ciências Biológicas, prof. Cláudio Vinícios Gastal de Senna Jr., está afastado de suas 

atividades por tempo indeterminado e, desta forma, a Comissão de curso precisa eleger um novo 

coordenador-substituto. Os presentes discutiram o tema e o nome do Prof. Dr. Rubem Samuel de 

Ávila Jr. foi apresentado como coordenador substituto do curso. Fica assim decidido que, devido à 

ausência de alguns professores na reunião, o coordenador do curso enviará e-mail a todos os 

docentes, relatando o trâmite e solicitando o parecer de todos sobre o nome do prof. Rubem como 

coordenador substituto. Seguindo a reunião, o professor Valdir leu o requerimento da acadêmica 

Cláudia Regina Neves Barboza, a qual solicita sua matrícula na disciplina de Estágio Curricular II, 

sem ter realizado o Estágio Curricular I. Prof. Valdir salienta que, apesar de não existir o pré-

requisito para este estágio, é no Estágio Curricular I que os acadêmicos preparam seu projeto para o 

estágio seguinte. Contudo, a acadêmica solicita sua matrícula, com aval do prof. Jerônimo Sartori, 

coordenador do estágio, pois a mesma é professora da rede pública de ensino há mais de dez anos e 

necessita finalizar seus estudos para retornar ao exercício da profissão. Todos os presentes 

concordam que devido à experiência prévia que a acadêmica possui, poderá realizar o estágio sem 

dificuldades e a solicitação é deferida. Prof. Fabiano salienta que deve-se discutir este tipo de 

situação e acrescentar ao PPC do curso uma cláusula que, seguindo a legislação pertinente, 

possibilite a dispensa no cumprimento de algum Estágio para acadêmicos com experiência 



profissional no magistério. O terceiro assunto da puta foi apresentado pelo professor Valdir, que 

relata que todos os acadêmicos, ingressantes e concluintes, forma devidamente inscritos no 

ENADE/2011. Em seguida, o coordenador do curso comunica a todos que o projeto Jornada EaD do 

Campus São Gabriel iniciará no dia 30/08/2011 e que a divulgação foi realizada através de folders 

impressos com apoio financiero de uma escola de idiomas do município. Sem mais o que tratar, foi 

ENCERRADA A REUNIÃO às 15h 30min. e, para constar, eu, Valdir Marcos Stefenon, 

coordenador do curso, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros presentes. 
  



                                    COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                                               CAMPUS SÃO GABRIEL 
 
 

ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS DO CAMPUS SÃO GABRIEL – UNIPAMPA 

              Às nove horas do dia quatorze do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, convocados 

pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, do Campus São Gabriel, 

reuniram-se, na Sede Administrativa, sito Av. Antônio Trilha, 1847, na cidade de São Gabriel, o 

núcleo docentes estruturante do Curso de Ciências Biológicas/Licenciatura, Valdir Marcos 

Stefenon, Jeferson Luiz Franco, Márcia Regina Spies, Sérgio Dias da Silva e Rubem Avila Junior. 

Participaram também da reunião os professores do curso Alexandra Boligon e Silvane Vestena. A 

reunião teve como pautas: I - estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso (TCC) de 

Ciências Biológicas – Licenciatura; II – Atividades Complementares de Graduação (ACGs). O 

Professor Valdir deu por ABERTA a reunião. Inicialmente, o coordenador do curso comenta a 

proposta para o TCC constante no PPC do curso. Segue-se uma discussão a respeito da orientação 

deste trabalho, que constará de uma síntese referente aos cinco estágios curriculares obrigatórios do 

curso, e sobre a possibilidade de se indicar um co-orientador. Terminada a discussão, foi 

apresentado o segundo item da pauta, relacionado às ACGs. Professor Valdir salienta que é 

necessário que o curso apresente algumas propostas de atividades culturais, conforme determinado 

na Resolução n.º29 de 28 de abril de 2011, do CONSUNI. Após a discussão, ficam as proposta de se 

promover, com apoio dos acadêmicos, atividades que envolvam cinema, música, literatura e teatro, 

primando pela participação ativa dos alunos nos eventos.  Sem mais o que tratar, foi ENCERRADA 

A REUNIÃO às 11h 30min. e, para constar, eu, Valdir Marcos Stefenon, coordenador do curso, 

lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros presentes. 


