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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE

CIÊNCIAS BiOLÓGICAS: ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE, REALIZADA NO DIA 17 (DEZESETE)

DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. No décimo sétimo dia do mês outubro de 2017 (dois mil

e dezessete) às 9:00h realizou-se, na sala C208 do Jardim Universitário, a vigésima quarta reunião ordinária

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Biológicas: Ecologia e Biodiversidade,

convocada pela Presidente, Professora Laura Cristina Lima, estando presentes os membros docentes Carla

Grade, Danubia Frasson, Michel Garey, Luiz Roberto Farias, Pablo Henrique Nunes e Giovana

Vendruscolo. Pauta 1. Modificações no PPC do curso: grade curricular. A professora Laura iniciou a

reunião mencionando a necessidade do planejamento para iniciar a atualização do PPC do Curso. Desta

forma, foram colocadas propostas gerais, que constam a seguir, para dar início as discussões sobre a

modificação do PPC do curso de Ciências Biológicas: Ecologia e Biodiversidade. A professora Giovana

sugere a inclusão de uma disciplina introdutória ofertada no primeiro semestre do curso que trata sobre a

atuação profissional do biólogo. A professora Danubia menciona a importância de verificar a carga horária

do quadro docente permanente do Curso, evitando sobrecarregar alguns docentes e também aumentar a

carga horária do Curso. O professor Luiz Roberto comenta da importância da criação de um critério para

discutir carga horária docente e do curso, sem assim comprometer a qualidade do curso e sua ênfase. Os

professores, Michel e Pablo, sugerem a realização de uma consulta aos docentes responsáveis pelas

disciplinas do curso, para que estes avaliem a necessidade de ajustes e possibilidade de redução da carga

horária das disciplinas que ministram. Pauta 2. Informes Gerais. Ao final da reunião, a professora Giovana

menciona que iniciará, a partir do dia 19 de outubro, sua licença maternidade. Nada mais havendo a tratar,

deu-se por encerrada a reunião ás I 1h40m, da qual eu Giovana Vendruscolo, lavrei a presente Ata, que ser\Ç
encaminhada via e-mail aos presentes para aprovação e assinatura em próxima reunião.

Foz do Iguaçu, 17 de outubro de 2017
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