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ATA N° 01/2019 DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ECOLOGIA E

BIODIVERSIDADE.

No oitavo dia do mês de Março de 2019 às 09:15 (nove e quinze horas) realizou-se, na sala C204-1

do Jardim Universitário, a primeira reunião de 2019 do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas -

Ecologia e Biodiversidade, convocada pelo Presidente do Colegiado de Ciências Biológicas, Prof.

Pablo Henrique Nunes, estando presentes os membros do colegiado de Biologia: Pablo Henrique
Nunes (Presidente do Colegiado) e os membros titulares Elaine Della Giustina Soares, Alexandre

Vogliotti, Wagner Antonio Chiba de Castro, Rafaella Costa Bonugli Santos, Cristian Antonio Rojas.
A Professora Carla Vermeulen Carvalho Grade, esteve presente na condição de segunda suplente. Os

membros Luis Henrique Garcia Pereira, Everli Marlei Moers e Carla Bettin Pires justificaram as suas

ausências via e-mail. Pauta 1. Nova composição do Colegiado. Discentes: Os alunos estão com

prazo vencido e consequentemente vão consultar os pares sobre a forma de substituição para a

composição discente do colegiado. Em relação aos membros docentes o Professor Pablo sugere

lançar uma consulta via e-mail sobre a intenção de participação. O Colegiado concorda e aceita a

nova composição resultante dessa iniciativa. Pauta 2. Discussão sobre artigos 224 e 225 da

Resolução COSUEN n° 07/2018. Foram discutidas as consequências negativas da resolução: o

problema principal detectado foi no caso de professores que avaliam o avanço dos alunos em cada

encontro (sendo as avaliações obrigatórias). Como recomendação será sugerido aos professores que
se enquadrarem nesta situação que explidtem no plano de aula cada atividade que incluir nota,

inclusive nas aulas práticas. A coordenação do curso enviará um e-mail para discentes e professores
sobre esta resolução e para que os alunos estejam alertas em relação ao período de trancamento de

matrículas. Pauta 3. Informes. O coordenador do curso comentou que a SECOM demandou na sua

conta de email pessoal uma seria de informações durante o seu período de férias. Ditas informações
encontram-se disponíveis nas pró-reitoras de gestão de pessoas e de graduação, o que será

comunicado oficialmente à SECOM. Como segundo informe o coordenador do curso comentou que

a área de Biologia terá a participação de 5 professores fazendo parte da administração superior, assim

que o MEC nomear o novo reitor. Este cenário pode vir a prejudicar a oferta de disciplinas da área,
caso não haja contratação de substitutos. Adicionalmente poderá haver dificuldades na hora do

preenchimento das instancias colegiadas dos cursos da área (NDE e colegiado de Curso), assim

como a própria coordenação de área. Como terceiro informe, o professor Cristian relatou que está

planejando um pos-doc para o ano de 2020 a ser realizado na Inglaterra (Instituto Rothamstead), sob

a orientação do Dr. Ian Clark. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h55 e eu,

Cristian Antonio Rojas, lavrei a presente Ata, que será encaminhada aos presentes para aprovação e

assinatura.
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