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I ATA DE REUNIÃO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

2 DE BIOTECNOLOGIA-N° 08/2016

3 Data: 18/04/2016 Horário: 15:25 às 17:00

4 Pauta: 1- Relatório da biblioteca sobre aquisição de livros previstos no PPC do

5 curso. 2- Formação de grupo de trabalho para realizar levantamento de

6 possível substituição de livros do PPC. 3- Apresentação do questionário
7 enviado aos alunos do segundo semestre 2015.

8 Presentes: Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Carla Vermeulen Carvalho

9 Grade, Jorge Luis Maria Ruiz, Luiz Henrique Garcia Pereira, Danubia Frasson

10 Furtado e Cristian Antonio Rojas.
11 Relato: Aos dezoitos dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, reuniram-se

12 na sala 212 do Jardim Universitário da UNILA, os representantes do Núcleo

13 Docente Estruturante do Curso de Biotecnologia (NDE). A professora Caroline

14 da Costa Silva Gonçalves não compareceu. A reunião foi conduzida pelo
15 professor Michel e foi iniciada as 15:20 (quinze e vinte) horas. O prof. Michel

16 expôs a pauta da reunião comentando que na primeira reunião do Colegiado
17 do curso de Biotecnologia foi indicada a necessidade de criação de um grupo

18 de trabalho do NDE para ver junto à biblioteca os livros que devem ser

19 mudados do PRO do curso. O professor Luiz explicou como foi realizado o

20 PPC do curso de Biotecnologia e a escolha dos livros para a bibliografia das

21 disciplinas. O professor Cristian comentou que cada curso deve ter no mínimo

22 5 livros a disposição para cada disciplina. A professora Danubia comentou a

23 experiência do NDE do curso de Biologia com respeito a primeira visita e

24 avaliação do MEC e que foi pedido com urgência para a biblioteca adquirir os

25 livros antes da visita. O professor Jorge perguntou respeito dos livros do ciclo

26 comum e o professor Luiz explicou que o ciclo comum cuida da bibliografia
27 como se forem um curso único e os cursos recebem tudo pronto deles. O

28 professor Luiz comentou que nunca tivemos retorno da biblioteca sobre os

29 livros que foram solicitados, se foram adquiridos ou houve algum problema,
30 assim, não sabemos quais devem ser substituídos. Ele sugeriu que

31 primeiramente o NDE deveria descobrir se os livros solicitados pelo curso de

32 Biotecnologia foram comprados já que o combinado com a biblioteca era a

33 aquisição de toda a bibliografia dos 2 primeiros anos. E solicitar os livros que

34 figuram como não localizados com motivo especifico. A professora Carla

35 comentou que no plano de ensino pode ser acrescentados mais livros além

36 dos 8 indispensáveis. A professora Danubia disse que o problema principal
37 são os livros das disciplinas especificas. Após esta discussão foi decidida a

38 criação de um grupo de trabalho composto pelos professores Michel, Cristian e

39 Jorge para ver os livros do curso de Biotecnologia junto à biblioteca, O próximo
40 ponto de pauta discutido foi o questionário apresentado em 2015 aos alunos.

41 0 professor Michel apresentou uma tabela com as respostas dos alunos,

42 sendo que poucos responderam. As respostas foram analisadas questão a

43 questão e foi discutido que poucas das respostas traziam alguma mudança
44 possível e melhoras. O professor Jorge comentou que existe um GT da CPA
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1 em andamento para a criação de um questionário de avaliação interna de

2 curso que possivelmente subministre ao NDE as questões de avaliação no

3 próximo semestre. O professor Luiz propôs continuar com a avaliação atual até

4 o NDE ter o formulário da CPA futuramente. O professor Michel comentou que

5 foi solicitado aos discentes membros do Colegiado do curso de Biotecnologia
6 que pedissem aos colegas preencherem o formulário. Teve um pequeno

7 aumento no preenchimento do formulário mas ainda a adesão é muito baixa.

8 Após discussão pergunta a pergunta foi notado pelo professor Luiz que uma

9 das perguntas continha o termo "didática do professor" para ser avaliado e que

10 seria poderia ser retirada para melhor entendimento da pergunta. Todos os

11 professores presentes concordaram com retirar a palavra do questionário. Foi

12 proposto que para o semestre 2016-1 seria melhor aplicar um questionário por

13 disciplina para melhorar a correção e levantamento de dados. Nada mais

14 havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 17:00 (dezessete) horas, e eu,

15 Jorge Luis Maria Ruiz, Professor Adjunto I e secretario do NDE do Curso de

16 Biotecnologia, redigi esta Ata, assinada por mim e pelos demais integrantes do

17 NDE do curso de Biotecnologia, após aprovação de todos os presentes.
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