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

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE, REALIZADA NO DIA 02 (DOIS) DE

MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO. No segundo dia do mês maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 9:00h

realizou-se, na sala G-205 do Jardim Universitário, a vigésima sétima 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 Danubia Frasson,

Michel Garey, Luiz Roberto Faria e Giovana Vendruscolo. Como justificativa, a professora Carla Grade,

que está em afastamento para Pós-doutorado e o professor Pablo Nunes, que está em licença médica. O

professor Cristian Rojas foi convidado para participar da reunião, para auxiliar na discussão sobre a

disciplina de "Química para Biologia", pois ministra a disciplina de "Bioquímica". Pauta 1. Disciplina de

"Química para Biologia". A professora Laura inicia a reunião lendo o e-mail enviado à coordenação de

área de Biologia (em anexo) pela docente Caroline da Costa Silva Gonçalves, da área de Química da

Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A professora Caroline escreveu na mensagem que há

grande demanda por oferta de disciplinas da área de Química na Universidade, porém existe falta de

docentes para ministrar estas disciplinas. Desta forma, os docentes da área de Química Orgânica solicitam a

possibilidade de equivalência entre as disciplinas de química ofertadas para diferentes cursos de graduação.

A partir disto, iniciou-se a discussão neste Núcleo sobre a possibilidade da equivalência das disciplinas de

"Química para biologia" e "Química Geral", como proposto no e-mail, levando em conta que as disciplinas

não podem ser consideradas como equivalentes, quando analisadas a as cargas horárias e as ementas. A

professora Laura leu o e-mail da professora Rafaella Santos (em anexo), que também ministra a disciplina

de "Bioquímica". O professor Cristian, comentou que para a disciplina de "Bioquímica" é necessário como

pré-requisito o conteúdo de química orgânica, este não contemplado satisfatoriamente na disciplina de

"Química Geral". Após discussão, este Núcleo entende que a ementa da disciplina de "Química para

Biologia" é bem explícita em relação a necessidade do conteúdo de química orgânica, não sendo possível a

equivalência com a disciplina de "Química Geral". Além disto, a falta do conteúdo de Química Orgânica

seria prejudicial, principalmente para o satisfatório andamento da disciplina de "Bioquímica", que tem como

pré-requisito a disciplina de "Química para Biologia". Outro aspecto a ser destacado sobre a proposta da

área de Química é que há equivalência de 70% do conteúdo entre essas duas disciplinas, o que está em

desacordo com o artigo 10 da Normativa PROGRAD 002/20 16, que determina que para que uma disciplina

seja equivalente a outra, é necessário que a carga horária, plano de ensino e conteúdo do componente para oÇ\\\
qual se pretende a equivalência, sejam pelo menos 75% equivalentes. Pauta 2. Mudanças do PPC do
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curso de Ciências Biológicas - Ecologia e Biodiversidade. Deu-se continuidade à discussão sobre a

mudança do PPC do Curso, sendo que o professor Luiz Roberto comenta que a Comissão Superior de

Ensino está discutindo as novas Normas de Graduação da UNILA e que esperar a aprovação e publicação

destas normas seria importante antes da reestruturação da grade curricular, pois poderia implicar em

mudanças futuras. Também foi discutido que propostas para modificações no Ciclo Comum de Estudos com

a comunidade acadêmica estavam em andamento no grupo "Vozes Latinas", poderá implicar em mudanças

futuras em uma grade já formulada. Desta forma, este Núcleo entende que é necessário aguardar as

publicação das novas normas de Graduação para reestruturar o PPG do curso de Ciências Biológicas:

Ecologia e Biodiversidade. Desta forma, a professora Laura, presidente desta comissão, ficou responsável

por comunicar via carta ao colegiado do Curso que não será possível reformular o PPC do curso de Ciências

Biológicas até o final de primeiro semestre de 2018, e o posicionamento do NDE em relação ao e-mail

enviado pela área de Química. Pauta 3. Informes Gerais. A professora Danúbia comunica ao grupo seu

desligamento deste Núcleo, devido à sobrecarga de atividades relacionadas com a coordenação do Centro de

Ciências da Vida. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às llh30m, da qual eu

Giovana Vendruscolo, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos presentes para aprovação

e assinatura em próxima reunião.
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