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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E

DEZESSETE. No sétimo dia do mês novembro de 2017 (dois mil e dezessete) às 9:00 (nove horas) realizou-

se, na sala de Reuniões CIOI do Jardim Universitário, a vigésima quinta reunião ordinária do Núcleo

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Biológicas, convocada pela Presidente, Professora Laura

Cristina Lima, estando presentes os membros docentes Danúbia Frasson, Pablo Nunes, Luiz Roberto Faria,

Carla Grade e Michel V. Garey, que secretariou a reunião. Informes. A presidente iniciou a reunião passando

dois informes: (I) o afastamento por licença maternidade da docente Giovanna Vendruscolo; (2) Memorando

da CPA convocando o NDE para participar de uma reunião no dia 13 de novembro. Como a reunião

acontecerá no horário da aula da professora Laura, ela não poderá comparecer, o vice-presidente Michel

também não poderá pois estará em reunião do PPGBN. Deste modo ficou acordado que os membros Pablo e

Carla irão a referida reunião e depois passarão as informações aos demais membros do NDE. Pauta única.

Reformulação da grade curricular. A presidente informou a necessidade de começarmos a reformulação da

grade curricular. Neste momento o professor Luiz Roberto pediu a palavra e levantou um questionamento a

respeito da viabilidade de se iniciar a reformulação da grade curricular sem ter as normas de graduação

aprovadas. O mesmo sugeriu a possibilidade do NDE fazer um trabalho coletivo de leitura e envio de

sugestões a respeito das normas acadêmicas. O professor Pablo propôs a suspensão da revisão da grade pelo

NDE enquanto as normas não forem aprovadas. A presidente consultou todos os presentes sobre esta

possibilidade, e por decisão unanime todos foram favoráveis a suspensão da revisão da grade curricular para

direcionar os esforços do NDE para a revisão das normas acadêmicas. Deste modo a pauta foi suspensa. A

professora Laura consultou todos os presentes a respeito de uma possível consulta os discentes para tratar

dos pré-requisitos. Todos foram favoráveis. E por fim, todos os membros do NDE entraram num acordo que

as atas serão elaboradoras num processo de rodízio entre os membros do NDE tendo em vista o afastamento

da secretária do NDE professora Giovana. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião ás

10h20, da qual eu Michel V. Garey, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos presentes parÇ
aprovação e assinatura em próxima reunião.

Foz do Iguaçu, 07 de novembro de 2017
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