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ATA DE REUNIÃO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

DE BIOTECNOLOGIA-N° 07/2015

Data: 07/12/2015 Horário: 14:15 às 14:45

Pauta: Avaliação final do ano e cronograma de reuniões para 2016.

Presentes: Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Carla Vermeulen Carvalho

Grade, Caroline da Costa Silva Gonçalves, Jorge Luis Maria Ruiz e Cristian

Antonio Rojas.
Relato: Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, reuniram-se

no Bloco 6 (seis), espaço 3 (três), sala 9 (nove)-Parque Tecnológico ltaipu, os

representantes do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Biotecnologia

(NDE). A professora Danúbia Frasson não compareceu por estar no período
da licença maternidade e o professor Luiz Henrique Garcia Pereira não esteve

presente. A reunião foi conduzida pelo professor Michel e foi iniciada as 14:15

(quatorze e quinze) horas. O prof. Michel expôs a pauta da reunião

comentando a necessidade dos professores que ministraram aula no semestre

comentar as impressões dos alunos com respeito das disciplinas e o curso. O

prof. Michel comentou que alguns alunos já tinham reclamado de a disciplina
de cálculo ser muito puxada. A prof. Caroline concordou que a disciplina tem

muito conteúdo e propôs no futuro subdividir em cálculo I (um) e lI (dois). O

prof. Cristian propôs chamar os professores da matemática e da física para

conversar os tópicos mais essenciais das disciplinas complementares. A

professora Caroline propôs que os professores da matemática, física e

biofísica se juntarem para coordenar as ementas das disciplinas. O prof.
Michel levantou a reclamação dos alunos da falta de re-ofertas para as

disciplinas mas também foi comentado a falta de professores para poder
realizar isso. O prof. Michel transmitiu uma sugestão do prof. Luiz Henrique de

fazer um questionário de avaliação. O prof. Cristian indicou o prof Michel

Garey pelo conhecimento na geração de formulários online para os alunos. O L
prof. Cristian também levantou a necessidade de pedir livros específicos e

atualizados para as diferentes disciplinas. O prof. Michel comentou que o

coordenador do curso poderia realizar esse pedido. A prof. Caroline comentou

que está fazendo falta de livro de química orgânica experimental. O prof.
Cristian propôs utilizar os livros de doação e os que tiver na biblioteca da

UNILA para modificar o PPC. A continuação foi conversado o cronograma de

reuniões para 2016, e como previsão de primeira reunião do ciclo letivo 2016-1

ficou estabelecido o dia 14 de março de 2016. 0 professor Cristian comentou

sobre a semana de recepção de alunos ingressantes 2016 e a necessidade de

dar palestras introdutórias à vida universitária e especialmente sobre o curso

de Biotecnologia. Foi proposto que o colegiado faça a recepção desses alunos

devido a que o centro acadêmico da Biotecnologia ainda não foi formado.

Finalmente o prof. Cristian propôs realizar o questionário de avaliação de

alunos e docentes num formulário na plataforma Google e encaminhar aos

alunos para fazer o levantamento de aproveitamento dos alunos. Nada mais

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:45 (quatorze e quarenta e
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cinco) horas, e eu, Jorge Luis Maria Ruiz, Professor Adjunto 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.
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