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I ATA DE REUNIÃO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

2 DE BIOTECNOLOGIA-N° 1512017

:3 Data: 25/08/2017 Horário: 08:00 às 10:00

4 Pauta: 1 -Avaliação do questionário de acompanhamento dos componentes
5 curriculares -2017.1 (respondidos pelos discentes): 2-Sugestões de

6 modificações no PPC do curso; 3- 0 que houver

7 Presentes: Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Carla Vermeulen Carvalho

8 Grade, Jorge Luis Maria Ruiz, Luiz Henrique Garcia Pereira, Kelvinson

9 Fernandes Viana, e Cristian Antonio Rojas e Danubia Frasson Furtado.

10 Relato: Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, os

11 professores do NDE do curso de Biotecnologia se reuniram na sala G212 do

12 Jardim Universitário. A reunião iniciou-se as 08h00 (oito horas) com o Prof.

13 Michel apresentado a pauta e solicitando a introdução de duas novas pautas
14 referentes a reclamações de falta de livros na biblioteca e outra para troca de

15 membro do NDE. Em quanto a primeira pauta. o Prof. Michel comentou que

16 foram respondidos 120 questionários referentes a 5 disciplinas. A Profa. Carla

17 solicitou transferir a informação dos questionários em papel para o meio

18 eletrônico para facilitar a analise, O Prof. Kelvinson comentou, em referencia

19 as reclamações sobre reagentes, que estes são muito caros e se poderia ser

20 feita uma compra emergencial. O Prof. Luiz Henrique respondeu que os

21 processos que podem ser abertos pelo DELABEN são para reagentes
22 emergenciais mas que tem um limite e devem atender a todas as disciplinas. A

23 continuação o Prof. Michel apresentou o levantamento de uma das principais
24 reclamações dos alunos e nova pauta da reunião, a falta de livros na

25 biblioteca: Na disciplinas de Engenharia Genética, Parasitologia, Biologia
26 Celular, Cultura de células e Cultura de células Experimental houve 45%, 0%.

27 27%, 100% e 100%, respectivamente, de reclamações de falta de livros. A

28 Prof. Danubia comentou que essas reclamações vinham das disciplinas
29 avaliadas por questionários, mas que em outras disciplinas que não

30 participaram também existem estas reclamações. O Prof. Luiz Henrique diz

31 que dia 23/08 tinha aberto edital de compra de livros na biblioteca. Dando

32 continuidade a primeira pauta, foi sugerido pelo Prof. Michel que os

33 professores do NDE preenchessem os formulários no google formulários para

34 poder integrar todas as informações dos questionários. A continuação, em

35 novo tema, foi informado que a Professora Caroline Da Costa Gonçalves seria

36 substituída no NDE pelo Professor Kelvinson Viana e a Professora Caroline

37 seria consultada sobre a possibilidade de ela ser membro suplente do NDE.

38 No terceiro ponto de pauta, a Profa. Carla comentou que frente a avaliação do

39 curso pelo MEC houve algumas informações novas, O curso de Biotecnologia
40 foi inscrito no MEC de forma divergente ao que figura no PPC do curso. O

41 Prof. Luiz, membro da comissão de implantação do curso, contou como tinha

42 sido o processo e o cadastro do curso no MEC. A Prof. Carla comentou que no

43 PPC figura que o curso tem ABl (área básica de ingresso) mas que no MEC o

44 curso foi inserido sem essa informação. Esta divergência deixa as opções de
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solicitar ao MEG o recadastramento do curso ou modificar o PPC. O Prof. Luiz

Henrique contou que o trabalho de implantação do curso foi muito árduo, e os

docentes foram guiados por um técnico da PROGRAD, que corrigiu o PPC e

adequou à legislação da universidade e do MEG. Na época foi esse técnico

que sugeriu colocar o curso com ABI porque era norma do MEG. O Prof. Luiz

Henrique sugeriu abrir um PAD para esclarecer o erro. A Prof. Carla e Prof.

Danubia propuseram fazer uma carta da comissão de implantação endossada

pelo NDE solicitando esclarecimentos. O Prof. Luiz Henrique ficou

encarregado de redigir essa carta e envia-la institucionalmente. Devido a esse

erro, foi comentado que o recadastramento do curso no MEG poderia ser um

processo muito demorado e que a melhor opção seria a modificação do PPC

do curso. Por isso, poderia ser realizada uma modificação profunda do curso,

fechando algumas disciplinas que hoje não tem professores e unindo as

ênfases. Poderiam ser incluída disciplinas relacionadas a região paranaense.

O Prof. Luiz Henrique pediu cuidado para manter as equivalências das

disciplinas que já temos. O Prof. Michel r a Prof. Carla foram unânimes em

que a modificação do PPC deveria ser em todo o texto, não só um adendo. Foi

aceito por todos os membros a necessidade dessa mudança e foi concordada

em voltar a se reunir com a proposta de novas disciplinas. Nada mais

havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 10h00 (dez horas) horas, e eu,

Jorge Luis Maria Ruiz, Professor Adjunto I e secretário 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 presentes.

Michel R. Z. Passarini
_______________________________
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