
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO 2020 
DO COLEGIADO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS – ECOLOGIA E 
BIODIVERSIDADE, REALIZADA EM 
VINTE TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E 
VINTE. 

 

Na data de vinte três de março de dois mil e vinte, reuniram-se remotamente via grupo 
de aplicativo de mensagens (Whatsapp), às dezesseis horas e trinta minutos, os 
membros do colegiado do curso de Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade: 
Elaine Soares, presidente da sessão, Michel Varajão Garey, Allan Gabriel Cândido de 
Oliveira, Cleto Kaveski Peres, Éverli Marlei Moers, Wagner Chiba, Luiz Henrique Garcia 
Pereira, Diego Fernando Cadena Mantilla, Cristian Antonio Rojas, Fernando Cesar 
Vieira Zanella. A reunião foi motivada pela necessidade de ser responder o Memorando 
6/2020 PROADG, sobre a possível reposição de aulas durante o período de suspensão 
devido à pandemia causada pelo COVID- 19. Inicialmente, a Presidente Elaine, 
esclareceu a dinâmica da reunião e após a concordância de todos iniciaram-se as 
discussões. A primeira questão tratada foi a substituição das disciplinas presenciais, em 
andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, 
nos limites estabelecidos pela legislação em vigor. Após apontamentos dos membros, 
o colegiado decidiu por unanimidade se posicionar contra a substituição de aulas por 
meios digitais. Neste contexto, o colegiado votou e decidiu pela exclusão da discussão 
a respeito das especificidades inerentes de cada curso e dos componentes curriculares 
em andamento, além da salvaguarda da qualidade de ensino e da integralização dos 
conteúdos e objetivos previstos nos PPCs, já que a avaliação deste ponto se fez de 
forma implícita durante a discussão da impossibilidade de substituição das disciplinas 
presenciais. A segunda questão tratada foi a real possibilidade dos discentes do curso 
acompanharem e desenvolverem as atividades à distância, a partir de seus domicílios, 
considerando também seu contexto socioeconômico (necessidade de equipamento, 
banda larga) e as restrições de acesso e uso da BIUNILA. O representante discente 
Allan, informou que foi realizada um enquete virtual com os alunos, através da qual não 
foi possível um consenso, dada as condições socioeconômicas variadas dos discentes, 
que implicam em dificuldades desde equipamentos adequados ao acesso à informação, 
até um ambiente propício para o aprendizado propriamente dito. A presidente Elaine 
apontou a importância de se relatar essa discussão na resposta à PROGRAD, com o 
que todos concordaram. Assim, o colegiado concordou de forma unânime, que os 
discentes não têm condições de acompanhar e desenvolver atividades à distância. Na 
sequencia, passou-se à discussão de uma sugestão feita pelo professor Zanella, para 
que durante a suspensão das aulas os docentes possam interagir com os discentes, 
dependendo da disponibilidade e disposição de ambas as partes, sem implicar em 
avaliações ou exigências. Após algumas sugestões, o professor Chiba ressaltou a 
importância de que essas atividades sejam uma sugestão do colegiado do curso e não 
uma deliberação, para que discentes e docentes participem de forma voluntária e a 
contribuir extraoficialmente com o bem estar de todos neste momento. Neste sentido, 



ficou acordado que o colegiado incentiva, dentro do possível, a proposição de atividades 
voluntárias aos discentes para a manutenção da interação professor aluno, via redes 
sociais (Whatsapp, Facebook, Instagram dentre outras) ou SIGAA, além de estudos de 
temas relacionados ao momento atual, sempre relacionado aos conteúdos que 
ministram, sendo vetada sua utilização como reposição de aula ou atividade avaliativa. 
O último ponto discutido foi a manifestação do colegiado do curso sobre o cancelamento 
do calendário acadêmico. Após discussões e apontamentos, em votação a maioria dos 
membros decidiu por não manifestar posicionamento a respeito do calendário 
acadêmico neste momento. Sem mais nada a tratar, encerrou-se a reunião e eu Éverli, 
redigi esta ata. 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 23/06/2020 01:28 ) 
CLETO KAVESKI PERES 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2886303

(Assinado eletronicamente em 25/06/2020 14:30 ) 
CRISTIAN ANTONIO ROJAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2878195

(Assinado eletronicamente em 20/06/2020 15:46 ) 
FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

338238

(Assinado eletronicamente em 19/06/2020 20:39 ) 
LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1999589

(Assinado eletronicamente em 21/06/2020 19:32 ) 
MICHEL VARAJAO GAREY 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1035583

(Assinado eletronicamente em 26/06/2020 15:18 ) 
ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES 

COORDENADOR DE CURSO

1660112

(Assinado eletronicamente em 21/06/2020 23:43 ) 
WAGNER ANTONIO CHIBA DE CASTRO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2187593

(Assinado eletronicamente em 22/06/2020 11:43 ) 
EVERLI MARLEI MOERS 

TECNICO DE LABORATORIO AREA 

1508933
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