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

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE, REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E

NOVE) DE JUNHO DE DOIS MIL E DESOITO. No vigésimo nono dia do mês junho de 2018 (dois mil

e desoito) às 8:30h realizou-se, na sala C305 do Jardim Universitário, a vigésima oitava 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 Michel

Garey, Luiz Roberto Faria e Giovana Vendruscolo, e como convidado o professor Gleisson Brito. O prof.

Pablo Nunes justificou a sua ausência. Pauta 1. Inclusão do docente Gleisson Alisson Pereira de Brito como

novo membro do NDE, em substituição a saída da professora Danúbia Frasson. A presidente iniciou a

reunião explicando que a inclusão do prof. Gleisson como membro do NDE seria importante porque ele

representaria a área de morfofisiologia animal, em substituição a prof. Danubia. Após discussão sobre como

seriam os procedimentos para substituição de um membro do NDE, ponto em que o regimento deste Núcleo

é omisso, por unanimidade foi decidido pelo apoio à inclusão do prof. Gleisson com membro deste NDE e

que esta sugestão seria enviada para aprovação no colegiado do Curso. Pauta 2. Revalidação de diploma e

dupla titulação com o curso de Ciências Biológicas da Universidade Nacional de Missiones. A prof. Laura

inicia este ponto de pauta explicando que a Universidade Nacional de Missiones entrou em contato corn a

coordenação do Curso para avaliar a possibilidade de revalidação de diploma e dupla titulação entre os

cursos de Ciências Biológicas de ambas as universidades. Após breves comentários, o prof. Michel sugere

que seria necessário fazer uma avaliação mais profunda comparando os Projetos Pedagógicos de ambos os

cursos e montar um documento com recomendação ou não do NDE para a revalidação ou dupla titulação. Os

demais integrantes deste Núcleo concordaram e os professores Michel e Luiz Roberto se voluntariaram para

realização de uma minuta , que será discutida na próxima reunião do NDE. Pauta 3. Ementas de disciplinas

do curso de Ciências Biológicas - Ecologia e Biodiversidade. A prof. Laura sugere iniciar a revisão de

ementas das disciplinas que ficarão na nova grade do Curso, porém em breve discussão e levando em conta

que a revisão das normas de graduação ainda não foram publicadas, decidiu-se aguardar a publicação das

normas de graduação e iniciar a revisão do PPC pelo formato do curso e a grade curricular. Ao final da

reunião ficou acordada que a próxima reunião do NDE seria no dia 10 de agosto de 2018. 8:30hs. Nada mais

havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião ás I0h20m, da qual eu Giovana Vendruscolo. lavrei a

presente Ata, que será assinada pelos presentes na reunião.
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