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ATA DE REUNIÃO (ON-LINE) DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO

CURSO DE BIOTECNOLOGIA, REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE MARÇO DE

DOIS MIL E DEZESETE. No oitavo dia do mês de março de 2017, realizou-se uma reunião

on-line com os membros do NDE do curso. Participaram desta reunião os professores: Michel

Rodrigo Zambrano Passarini, Carla Vermeulen Carvalho Grade, Jorge Luis Maria Ruiz, Luiz

Henrique Garcia Pereira, Caroline da Costa Silva Gonçalves, Danubia Frasson Furtado e

Cristian Antonio Rojas. Pauta: 1. Adendo dos livros do PPC do curso. O professor Michel

Passarini explicou que o adendo (02/2016 - Adendo/Adequação ao Projeto Pedagógico do

curso de Biotecnologia, aprovado pela Resolução COSUEN n° 038, de 17 de outubro de

2014), havia retornado após análise da Biblioteca (DABIUNILA) pois, a distribuidoralEditora

que havia conseguido a licitação dos livros selecionados para substituição, não tinha todos os

livros que foram pedidos para compra (doze livros nacionais e 10 estrangerios). Assim, o

professor informou que conversou com a Patrícia Hedler Okuno (funcionária da bilioteca),

para deixar estes livros pendentes em uma lista de prioridade para uma futura licitação. Após
consulta com os professores Luiz H.G. Pereira e Carla V.C. Grade, foi decidido continuar com

o processo e não modificar (sem a necessidade de uma nova reunião do NDE para escolher

novos livros para substituição destes), evitando assim, mais atraso na mudança do PPC do

curso. Pauta 2: Formulário de acompanhamento dos componentes curriculares pelos
discentes. Em anexo ao e-mail, foi encaminhado um arquivo com o novo formulário de

avaliação do curso o qual foi apreciado em reuniões anteriores pelos membros no NDE onde,
não ultima reunião realizada em 2016, foi votado a nova forma de aplicação do formulário aos

alunos do curso, que será em formato impresso e não mais por meio eletrônico, o qual foi

justificado pelo fato da baixa adesão dos discentes em responder o formulário eletrônico.

Nada mais havendo a tratar, eu, Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Professor Adjunto I e

presidente do NDE do Curso de Biotecnologia, redigi esta Ata, assinada por mim e pelos
demais integrantes do NDE do curso de Biotecnologia, após aprovação de todos os membros

participantes.

Foz do Iguaçu, 20 de março de 2017.
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