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1 ATA DE REUNIÃO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

2 DE BIOTECNOLOGIA-N° 04/2015

3 Data' 27/10/2015 Horário: 09:15 às 10:30

4 Pauta: Reunião conjunta do NDE de Biologia e o NDE de Biotecnologia:
5 Definição das disciplinas equivalentes entre os dois cursos,

6 Presentes: Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Luiz Henrique Garcia Pereira,

7 Carla Vermeulen Carvalho Grade, Caroline da Costa Silva Gonçalves, Jorge
8 Luis Maria Ruiz, Hermes José Schmitz, Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior,

9 Michel Varajao Garey e Gleisson Alisson Pereira de Brito.

10 Relato: Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze,
11 reuniram-se no Bloco 4 (quatro), espaço 1 (um), sala 1 (um)-Parque
12 Tecnológico Itaipu, os representantes do Núcleo Docente Estruturante do

13 Curso de Biotecnologia (NDE). A professora Danúbia Frasson não

14 compareceu por estar no período da licencia maternidade. O professor Cristian

15 Rojas não compareceu devido à participação em projeto de extensão. Nesta

16 reunião estiveram presentes os membros do NDE do curso de biologia. A

17 reunião foi conduzida pelo professor Luiz Henrique e iniciada as 09:15 (nove e

18 quinze) horas. O professor Hermes apresentou a pauta comentando que as

19 disciplinas que seriam avaliadas possuem diferentes código mas que podem
20 ter alguma equivalência baseados na ementa e no plano de estudo. A

21 professora Caroline perguntou sobre excesso de vagas nas disciplinas e como

22 poderia afetar aos estudantes do próprio curso. O professor Luiz Roberto

23 explicou que existe regulamentação para que os alunos do curso tenham

24 preferencia para fazer matricula nas disciplinas. Logo, o professor Luiz

25 Henrique continuou com apresentação das ementas das disciplinas que
26 poderiam ser equivalente entre os cursos de biologia e biotecnologia. Assim,

27 foi analisada uma a uma e feita a votação para definir equivalência.
28 Primeiramente, as disciplinas de Matemática aplica à Biologia (1° semestre do

29 curso de Biologia) e Calculo para Biotecnologia ( 1° semestre do curso de

30 Biotecnologia). O professor Luiz Henrique explicou que são disciplinas
31 diferentes, sendo a disciplina do curso de Biotecnologia mais complexa, por

32 causa que o curso de Biotecnologia terá, no semestres mais avançados,
33 disciplinas que utilizam muito calculo como por exemplo a disciplina de

34 Biotecnologia Industrial. Foi sugerido que seja feita a mudança da ementa da

35 disciplina Calculo para Biotecnologia na primeira revisão do PPC do curso. O

36 professor Luiz Roberto comentou que dada a similaridade das ementas, os

37 alunos poderiam reclamar que as ementas são similares mas as disciplinas
38 não são equivalentes. O professor Michel Passarini comentou que os alunos

39 encontram dificuldade na disciplina de Calculo para Biotecnologia porque o

40 conteúdo é muito grande para uma disciplina só. O professor Hermes contou

41 sobre a evolução da disciplina de Matemática no curso de Biologia. O

42 professor Luiz Henrique comentou que já foi sugerido o desmembramento da

43 disciplina de Calculo para Biotecnologia em duas disciplinas. O professor Luis

44 Henrique sugeriu alteração de palavras para modificar as ementas e submeter
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1 para COSUEN para avaliação. O professor Luiz Roberto comentou que já que

2 serão feitas mudanças permanentes nas disciplinas no futuro o melhor seria

3 não considerar equivalentes desde este momento. Finalmente as disciplinas
4 de Matemática Aplicada à Biologia e Calculo para Biotecnologia NAO foram

5 consideradas equivalentes. As seguintes disciplinas a serem consideradas

6 foram Física para Biologia (disciplina do 3° semestre do curso de Biologia) e

7 Física para Biotecnologia conjuntamente com Física para Biotecnologia
8 experimental (disciplina teórica e pratica do 2° semestre do curso de

9 Biotecnologia). O professor Luiz Henrique é da opinião as físicas dos dois

lo cursos, embora diferenças nas ementas, podem ser consideradas equivalentes
11 porque o curso de Biotecnologia têm Biofisica que aborda os temas da física

12 mais específicos para biotecnologia. O professor Luiz Henrique acredita que

13 poderia ser equivalente só para o curso de Biologia e não para o de

14 Biotecnologia. A ementa de Física para Biotecnologia é mais abrangente e o

15 professor Luiz Henrique comentou que essa ementa foi criada com base na

16 ementa do curso de Biologia e expandida. Foi decidido que a equivalência
17 seria para o curso de Biologia e não para Biotecnologia, sendo necessária só a

18 realização da parte teórica da disciplina. A seguir foram apresentadas as

19 ementas das disciplina Química geral (disciplina do 1° semestre do curso de

20 Biologia) e Química Geral em conjunto com Química Geral Experimental
21 (disciplinas do 1° semestre do curso de Biotecnologia). A professora Caroline e

22 o professor Luiz Henrique comentaram que na disciplina Química Geral do

23 curso de Biologia era apresentada química orgânica e química inorgânica. E

24 no curso de Biotecnologia, a química orgânica é apresentada em outra

25 disciplina. Por tanto foi decidido que essas disciplinas não são equivalentes.
26 Seguindo foram apresentadas as ementas da disciplina de Biologia Celular

27 (disciplina do 1° semestre do curso de Biologia) e as disciplinas Biologia
28 Celular e Biologia Celular Experimental (disciplinas do 1° semestre do curso de

29 Biotecnologia). Foi discutido e foi decidido que seria dada equivalência para o

30 curso de Biologia com referencia à parte teórica sendo necessária para

31 Biotecnologia a realização das partes teórica e pratica. Sendo as 10:00 (dez)
32 horas, a professora Caroline se retirou para atender outros compromissos. A

33 seguir foram apresentadas as ementas da disciplina Genética (disciplina do 2°

34 semestre do curso de Biologia) e Genética Geral e Genética Geral

35 Experimental (disciplinas do 3° semestre do curso de Biotecnologia). O

36 professor Luiz Henrique comentou que ele ministrou as disciplinas dos dois

37 cursos e os conteúdos sao similares, seria necessário que passase por revisão

38 de ementa na disciplina do curso de Biotecnologia. Foi decidido que será dada

39 equivalência entre elas. Depois, foram apresentadas as ementas da disciplina
40 Biologia Molecular (disciplina do 4° semestre do curso de Biologia) e Biologia
41 Molecular (disciplina do 4° semestre do curso de Biotecnologia). O professor
42 Luiz Henrique comentou que em conversa com o professor Cristian Rajas, que

43 ministra essas disciplinas nos dois cursos, foi decidido que o conteúdo seria o

44 mesmo. O professor Luiz Roberto levantou a questão de que sendo duas
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1 disciplinas equivalentes nos cursos de Biologia e Biotecnologia poderiam ser

2 ministradas ao mesmo tempo para os dois cursos. Finalmente, as duas

3 disciplinas foram consideradas equivalentes. A seguir foram apresentadas as

4 ementas da disciplina Imunologia (disciplina do 4° semestre do curso de

5 Biologia) e Imunologia Geral (disciplina do 4° semestre do curso de

6 Biotecnologia). O professor Luis Henrique comentou que provavelmente para a

7 disciplina de Imunologia Geral para Biotecnologia sena necessário a

8 contratação de novos docentes, dado que é uma disciplina mais especifica. O

9 professor Luiz Roberto comentou que Imunologia para Biologia poderia ser

10 orientada mais para vertebrados. O professor Gleison indicou que poderia ser

11 uma disciplina com caráter mais evolutivo. Foi discutido e se chegou a

12 conclusão que Imunologia seria equivalente para o curso de Biologia e não

13 para o de Biotecnologia. Dando continuidade, foram apresentadas as ementas

14 da disciplina Microbiologia (disciplina do 6° semestre do curso de Biologia) e

15 Biodiversidade de Microrganismos (disciplina do 4° semestre do curso de

16 Biotecnologia). O professor Michel Passarini apontou que pelo conteúdo não

17 são equivalentes, e o comentário for reforçado pelo professor Luiz Henrique
18 que trouxe o planejamento da professora Rafaella Costa Bonugli Santos,

19 professora que ministrara as disciplinas. Segundo ela, os focos das duas

20 disciplinas serão diferentes. Por tanto, foi decidido não dar equivalência entre

21 essas disciplinas. Logo foram presentadas as ementas da disciplina Língua
22 Inglesa para Fins Acadêmicos I (disciplina do 6° semestre do curso de

23 Biologia) e Língua Inglesa para Fins Acadêmicos (disciplina do 5° semestre do

24 curso de Biotecnologia). Foram consideradas disciplinas equivalentes. Em

25 ultimo lugar, foram apresentadas as ementas da disciplina Bioestatística

26 (disciplina do 5° semestre do curso de Biologia) e Bioestatística ( disciplina do

27 6° semestre do curso de Biotecnologia). Foi decidido que as duas disciplinas
28 seriam consideradas equivalentes.
29 Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 10:30 ( dez e meia)
30 horas, e eu, Jorge Luis Mana Ruiz, Professor Adjunto I e secretario do NDE do

31 Curso de Biotecnologia, redigi esta Ata, assinada por mim e pelos demais

32 integrantes do NDE do curso de Biotecnologia, após aprovação de todos os

33 presentes.

36 Michel R. Z. Passarini
___________________________

37 Presidente

39 Cada Vermeulen Carvalho Grade
__________________________

40 Vice-Presidente

42 Jorge Luis Maria Ruiz /

43 Secretario
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[LuZ Henrique Garcia Pereira
________________________

Membro Docente

Caroline da Costa Silva Gonçalves
Membro Docente

Hermes José Schmitz

Professor convidado

Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior

Professor convidado

Michel Varajao Garey
Professor convidado

Gleisson Alisson Pereira de Brito

Professor convidado
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