
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO EXERCÍCIO

2019 DO COLEGIADO DO CURSO DE

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS -

ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE, REALIZADA

EM OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Na data de dez de maio de dois mil e dezenove, na sala G-014-015, Bloco do Ginásio,

Campus Jardim Universitário da Universidade Federal da Integração Latino-Americana,
às oito horas, reuniram-se os membros do colegiado do curso de Ciências Biológicas -

Ecologia e Biodiversidade: Pablo Nunes, presidente da sessão, Elaine Soares, Alexandre

Vogliotti, Wagner Chiba, Luiz Henrique Garcia Pereira, Carla Vermeulen Carvalho

Grade, Cristian Antonio Rojas, Éverli Moers, Alvaro Herrera Valle e Yanina Patrícia

Gonzalez Galeano. A docente Rafaella Costa Bonugli dos Santos e o discente Diego
Fernando Cadena Mantilia justificaram suas ausências e foram substituIdos pelos

suplentes. Na reunião foram tratadas as seguintes pautas: 1. Adequação do regimento
do colegiado para aprovação na COSUEN; 2. Minuta de Regulamento de estágio
para o curso de Ciências Biológicas; 3. Trancamentos de matrículas; 4. Nova

composição do colegiado; 5. Disciplinas optativas com pre-requisitos; 6. 0 que

houver; 7. Informes. Em relação ao primeiro ponto de pauta, Adequação do

regimento do colegiado para aprovação na COSUEN após leitura prévia e análise

das sugestões de adequações feitas pelo DENDC, o colegiado decidiu acatar as

correções e sugestões propostas, e aguarda a versão final do DENDC para encaminhar

para aprovação da COSUEN. Passando para a discussão da Minuta de Regulamento
de estágio para o curso de Ciências Biológicas, a professora Elaine fez algumas
sugestões: - no art.5, inciso II, inserir a informação que são 2250 horas aula; - art.23,

inserir no parágrafo único a informação que no caso do aditivo, este pedido deve ser

entregue antes da conclusão do estágio I, de forma que haja prazo suficiente para

continuidade do estágio II; Neste sentido o professor Wagner Chiba levantou o

questionamento a respeito do estágio não obrigatório, que é citado no regulamento.
Após argumentações, decidiu-se inserir a informação que será computada como estágio
obrigatório apenas a carga horária exigida, de 432 horas aula, além de sugerir à

Coordenação do estágio que verifique a pertinência ou não da manutenção das

informações sobre o estágio não obrigatório no regulamento de estágio obrigatório.
Sobre os trancamentos de matrícula, decidiu-se: negar a solicitação das discentes

Gabriela Rocio Benegas e Sônia Welter, com base no art.155, § 2°, inciso X, da

Resolução 7/2018 da COSUEN, que instrui as normas dos cursos de graduação da

UNILA. Já a solicitação da discente Letícia de Morais Elsenbach foi negada com base

no art.155, § 2°, inciso I da Resolução 7/2018 COSUEN. A respeito do quarto ponto de

pauta, a nova composição do colegiado, optou-se por alterações pontuais dos membros

que precisam ser substituIdos, ao invés de nova composição, assim, na representação
docente o professor Michel Garey passará a integrar o colegiado no lugar da professora
Rafaella Costa Bonugli Santos, ficando os demais membros inalterados. Na

representação discente, Allan Gabriel Candido de Oliveira substituirá o discente Alvaro
Herrera Vale, que será membro suplente juntamente com a aluna Maria Antonella Silva

Lezcano. Dessa forma, a representação fica da seguinte forma: Titulares: Diego
Fernando Cadena Mantilla e Allan Gabriel Cândido de Oliveira. Suplentes: Alvaro

Herr era Vale e MarIa Antonella Silva Lezcano (ata anexa). A representação dos técnicos

no será alterada. Sobre as disciplinas optativas com pre-requisitos, foi apresentada a

análise realizada pelos professores Luiz, Cristian e pelo discente Diego e o colegiado

.iÇ,



acatou a proposta (em anexo). Encerrando, o presidente da sessão professor Pablo,
informou que a Coordenação do curso recebeu um ofício do CFBio, convidando o curso

a concorrer a um selo de qualidade daquele Conselho, mas dada a quantidade de

documentos necessários e o curto prazo para envio, o colegiado decidiu por abrir mão

do convite. Não havendo mais pontos a deliberar, encerrou-se a reunião às dez horas, e

eu, Everli Moers, lavrei a presente Ata.
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