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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE, REALIZADA NO DIA 05 (CINCO)

DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE. No quinto dia do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove)

às 8:00h realizou-se, na sala GIOI do Jardim Universitário, a trigésima primeira reunião ordinária do Núcleo

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

Presidente, Professora Laura Cristina Pires de Lima, estando presentes os membros docentes Carla

Vermeulen Carvalho Grade, Hermes José Schmitz, Michel Varejao Garey, Pablo Henrique Nunes e Giovana

Secretti Vendruscolo. O prof. Luiz Roberto Faria Junior justificou sua ausência. Pauta 1. Aprovação e

assinatura das atas das reuniões: 24; 25; 27; 30. As atas foram aprovadas e assinadas pelos participantes.

2. Aprovação da proposta de planejamento de atividades do NDE. Neste ponto de pauta houve

discussões sobre o cronograma de atividades para atualização do PPC do Curso, previamente

disponibilizado via Google docs para contribuição de todos os membros desta comissão. A proposta

aprovada foi iniciar o processo de reformulação do PPC do Curso, a partir da consulta de documentos como

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), Documentos do Conselho Federal e Regional de Biologia (CFBio

e CRBio); temas relevantes do Enade; avaliações anteriormente aplicadas aos estudantes sobre as disciplinas

do curso e buscar contato dos egressos; e definir o perfil do egresso. Além disto, as disciplinas do Curso

serão organizadas em blocos de subáreas, contendo os professores relacionados a cada subárea, para

consulta ao corpo docente sobre alterações de carga horária, ementas, pré-requisitos, período e inclusão e

exclusão de novas disciplinas em cada subárea, servindo assim de subsídio para a modificação da grade

curricular. Pauta 3. Aprovação do calendário de reuniões extraordinárias. Optou-se por confirmar

apenas a data da primeira reunião extraordinária em 10/04/2019. Finalizando o tempo da reunião, ficou

estabelecido que o próximo ponto de pauta, Critérios para a reformulação do PPC de Ciências Biológicas,

serão discutidos nas próximas reuniões. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião ás 10h,

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

aprovação e assinatura.

Foz do Iguaçu, 05 de abril de 2019.

Laura Cristina Pires Lima

Presidente do NDE

Michel Garey
Vice-Presidente do NDE
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