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1 ATA DE REUNIÃO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

2 DE BIOTECNOLOGIA-N° 17/2017

3 Data: 08/12/2017 Horário: 09:00 às 10:00 horas

4 Pauta: 1- Resultado do questionário respondido pelos discentes; 2-Avaliação
5 institucional dos cursos de graduação - NDE/CPA; 3- Livros das disciplinas
6 novas; 4- 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 oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, os

11 professores do NDE do curso de Biotecnologia se reuniram na sala Tutoria 4

12 do Jardim Universitário. A reunião iniciou-se as 09h00 (nove horas) com o

13 Prof. Michel apresentado a pauta. Em qudnto a primeira pauta. o Prof. Michel

14 apresentou as respostas dos questionários, as quais corresponderam à 78 no

15 total, ressaltando os pontos negativos como falta de reagentes nos

16 laboratórios, pobre infraestrutura laboratorial e falta de livros na biblioteca.

17 Neste último ponto, o Prof. Michel comentou que já houve reclamações para à

18 biblioteca mas sem resposta. Os docentes chegaram à conclusão de que o

19 questionário tinha sido satisfatório e foi solicitado para incluir em ata os

20 questionários. Em quanto ao segundo ponto de pauta, foi apresentado o

21 formulário institucional que os discentes e docentes deveram preencher. Após
22 analises, foi questionado o numero de opções de resposta. O Prof. Michel diz

23 que os dados resultantes desses questionários serão analisados e repassados
24 aos NDEs para estes criarem relatórios. Está previsto no calendário uma

25 semana de avaliação, onde serão aplicados ditos questionários. Também, foi

26 analisado em forma profunda as questões da avaliação dos docentes. Foi

27 comentado que não será um questionário obrigatório mas vai ter dispensa de

28 aula para oficinas. Em quanto a avaliação interna, a Profa. Carla propôs enviar

29 o questionário antigo para avaliar o semestre devido a que a CPA ainda não

30 liberou o questionário. Foi revisto no questionário interno e simplificado,
31 solicitando ano de ingresso. No ultimo ponto de pauta, o Prof. Michel

32 apresentou a relação de livros que estão na biblioteca. O Prof. Luiz comentou

33 assim que o novo PPC, com atualização de livros, for aprovado, vai para a

34 biblioteca e eles devem comprar os livros. Nada mais havendo a tratar, a

35 reunião foi encerrada as 10h00 (dez horas) horas, e eu, Jorge Luis Maria Ruiz,

36 Professor Adjunto I e secretário do NDE do Curso de Biotecnologia, redigi esta

37 Ata, assinada por mim e pelos demais integrantes do NDE do curso de

38 Biotecnologia, após aprovação de todos os presentes.

40 Michel R. Z. Passarini
________________________________

41 Presidente

43 Carla Vermeulen Carvalho Grade
________________________________

44 Vice-Presidente
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Formulário Discentes 2017.1

NDE Biotecnologia

Nome (opcional)

Disciplina

1- A disciplina conta com atividades práticas?

c:: Sim

2- A infraestrutura do laboratório didático e/ou informática foi

adequada (apoio técnico, reagentes, equipamentos, etc) para

condução das atividades práticas7

3 Sim

() Não

2.1- Em caso negativo, diga quais os problemas observados?



3- A infraestrutura das salas de aula foi adequada para o bom

andamento da disciplina?

O Sim

O Não

3.1- Em caso negativo, diga quais os problemas observados?

4- Você julga que o seu aproveitamento da disciplina foi

satisfatório?

\j Sim

O Não

4.1. Em caso negativo, indique os motivos aos quais você

atribui essa insatisfação:

O Dificuldade em compreender o professor (idioma);

Dificuldade em compreender o professor (didática/metodologia de
'

ensino);

O Falta de conhecimento básico por parte do aluno;

Carga horária excessiva durante o semestre (n° de disciplinas e créditos
'

cursados);

1) Falta de dedicação por parte do aluno;

C) Falta de material na Biblioteca;

' .1 Outros



4.1.1. Explique sua resposta para o item outros'

Your answer

5- Você diria que os conteúdos e atividades previstos no plano
de ensino foram cumpridos de maneira satisfatória?

O Sim

O Não

O Parcialmente

5.1- Em caso negativo justifique.

Your answer

6- Outras sugestões/reclamações sobre a disciplina
ministrada.

Your answer

7- Observações/sugestões/reclamações sobre outras

disciplinas que julgar pertinente.

Your answer
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