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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE, REALIZADA NO DIA 11 (ONZE)

DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE. No décimo primeiro dia do mês de agosto de 2017, às

8h00 (oito horas), realizou-se, no JU, Prédio do Ginásio, Sala de reuniões G212, a vigésima terceira reunião

do Núcleo Docente Estruturante (NDE). A reunião, convocada e presidida pela professora Laura C. P. Lima,

contou, além do presidente, com a participação dos professores membros deste NDE: Carla V. C. Grade,

Giovana S. Vendruscolo, Pablo H. Nunes, Michel V. Garey, Danubia F. Furtado e Luiz R. V. Faria Junior.

Pauta: 1. Planejamento do calendário de reuniões ordinárias para 2017.2. 2. Pauta: 1. Avaliação das duas

propostas com pontos positivos e negativos. 2. Votação das duas propostas de alteração de disciplinas do

curso, discutidas e que seguem em anexo, e de outras propostas, se enviadas para a nossa avaliação até

07/08/2017. A profa. Laura iniciou a reunião informando que o Regimento do NDE foi aprovado dentro

deste órgão no ano de 2013 e assinado pelo coordenador do curso e presidente do NDE. Também informa

que fez consulta ao administrativo do Instituto a necessidade de aprovação em um órgão colegiado. A profa.

Danúbia coloca que o fluxo de aprovação de regimento de colegiado não está estabelecido e está sendo

discutido em reunião de gestão do Instituto. Tendo em vista isto, a profa. Laura solicita que os novos

membros do NDE leiam o regimento deste órgão e enviem por e-mail sugestões de melhorias, se acharem

necessário. 1. Avaliação das duas propostas com pontos positivos e negativos. A profa. Laura passa a

palavra para a profa. Carla expor o histórico e a necessidade da realização de mudanças no PPC do curso de

Ciências Biológicas: Ecologia e Biodiversidade. A profa. Carla relata que diversas modificações para

adequação de carga horária de professor já foram realizadas no curso de Biotecnologia, tendo em vista o

número menor que professores do que o necessário para suprir demandas de disciplinas na área de Biologia.

Boa parte dos problemas atuais foram resolvidos com rearranjos em disciplinas do curso de Biotecnologia,

porém não foi possível resolver o problema com as disciplinas de Biologia Celular, que se concentram no

principalmente no primeiro semestre do ano. Tendo em vista isto, a profa. Carla apresentou as duas

propostas já discutidas neste NDE: I: passar a disciplina de Biologia Celular para o segundo período do

Curso e segundo semestre do ano, a disciplina de Genética para o terceiro período e a disciplina de

Anatomia e Morfologia Vegetal para o primeiro semestre do curso. 2: passar a disciplina de Biologia Celular

para o segundo período do Curso, a disciplina de Genética para o terceiro período, a disciplina de Introdução

ao Estudo de Metazoa para o primeiro período e a disciplina de Diversidade de Protostomia para o segundo

período do Curso. Aberto para discussão, a profa. Giovana expõe algumas consequências na mudança de

Anatomia e Morfologia vegetal para o primeiro semestre, que são: como a carga horária da disciplina é

reduzida, pois concentra duas disciplinas em uma só, seria prejudicial para a disciplin trabalhar mais
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conteúdos sobre célula e a parte de microscopia; e a morfologia vegetal estar muito longe da disciplina de

Angiospermas. O prof. Luiz Roberto comenta que se ficarem as disciplinas de Introdução a Metazoa, Algas

e Fungos e Biologia Celular no mesmo semestre do curso poderia ter altas taxas de reprovação; que o

distanciamento das disciplinas não pode ser justificativa para botânica, pois o mesmo ocorrerá com

zoologia; que poderá haver problemas nas cargas horárias dos professores de zoologia, que se concentrariam

no mesmo semestre; que a equivalência da Biologia Celular entre os cursos poderia não ser justificada,

devido ao tamanho das turmas nos primeiros semestres dos cursos; que parece cada vez menos razoável

assumir que a pressão por vagas vá resolver o problema, tendo em vista o novo cenário onde não vai haver

contratação de professores; ressalta que a proposta não se refere apenas à mudanças de disciplinas, mas

inclusão de novos pré-requisitos, mudanças na grade, etc; reforça a posição de que professores atendam

primeiramente ao curso para o qual foram contratados; e defende a posição de que não sejam feitas

mudanças pontuais no PPC e sim uma revisão futura neste. Por fim, coloca a proposta que engloba a solução

urgente para o semestre que vem e a proposta de revisão do PPC do curso e a necessidade de ter a opinião

dos professores de Zoologia. A profa. Carla comenta que o problema se concentra nas disciplinas básicas do

curso de Biotecnologia e não nas disciplinas ofertadas nas ênfases e a mudança na zoologia não afeta a

distribuição da carga horária dos professores envolvidos; o prof. Pablo comenta que a Biologia Celular não

tem fechado corn turma cheia. A profa. Danúbia comenta que disciplinas que são pré-requisitos estarem

distantes é inevitável e ocorre em todas as subáreas da biologia, que os professores da Biotecnologia estão

com suas cargas horárias totalmente dedicadas às áreas específicas, podendo ficarem descobertas as áreas

básicas de ambos os cursos. Coloca que seria mais positiva a antecipação da disciplina de Anatomia e

Morfologia Vegetal do que Estudo de Metazoa porque esta contém o conteúdo de sistemática. O prof.

Michel reitera que distância entre disciplinas com pré-requisito é um problema, mas não é justificativa

porque ocorre em todas as áreas e que dar o conteúdo de microscopia também não é justificativa porque as

disciplinas já foram trabalhadas corn 15 semanas de aula em anos anteriores. Comenta que a revisão do PPC

é importante, mas a proposta de vários professores suprirem a demanda de Biologia Celular no semestre que

vem não é tão simples. A profa. Giovana comenta que precisamos avaliar com cautela porque sempre é mais

fácil mudar as disciplinas dos outros professores e que seria interessante levar a terceira proposta para o

colegiado, mas antes realizando uma assembleia entre os professores para ver a possibilidade real de

suprimento da disciplina de Biologia Celular no semestre que vem e ver a possibilidade de revisão do PPC

para início em 2019/1.0 prof. Pablo não acha viável mudar o PPC para início em 2019/I, tendo em vista o

grande número de atividades de todos os membros deste órgão. Também coloca que não ofertar a disciplina

de Biologia Celular seria visto de forma negativa devido a saída da profa. Carla, tendo que ser bem

justificada. O encaminhamento da reunião foi enviar as 3 propostas para o colegiado, sendo as duas

primeiras com alterações de disciplinas, colocadas anteriormente nesta ata e a terceira proposta de encontrar

uma solução urgente para as disciplinas de Biologia Celular para o semestre 20 18/1 (possibilidade do curso
»
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de Licenciatura em Ciências da Natureza não ofertar a Biologia Celular, possibilidade de outros professores

assumirem a disciplina ou não ofertar as disciplinas) e iniciar a revisão do PPC do Curso. Nada mais

havendo a tratar, eu, Giovana S. Vendruscolo, secretária do NDE, lavrei a presente Ata, lida e aprovada por

todos os presentes, abaixo-assinados.

Foz do Iguaçu, lide agosto de 2017.

Giovana S. Vendruscolo
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