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Núcleo Docente Estruturante

Curso de Ciências Biológicas - Ecologia e Biodiversidade

Ata 34/2019

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE, REALIZADA NO DIA 24 (VINTE

E QUATROZ) DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE. No vigésimo quarto dia do mês maio de 2019

(dois mil e dezenove) às 8:30h realizou-se, na sala GIOI do Jardim Universitário, a trigésima quarta reunião

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, Luiz Roberto Faria Junior, Michel Varejão Garey,

Pablo Henrique Nunes e Giovana Secretti Vendruscolo. Pauta 1. Aprovação da ata da reunião 33. Foi

aprovada por unanimidade a ata da reunião 33. Pauta 2. Perfil do egresso baseados nos tópicos discutidos

nas nossas três últimas reuniões. Iniciou-se este tópico da pauta com a colocação do mercado de trabalho

atual para biólogo e projeção para o futuro para traçar o perfil do egresso mais amplo possível. Laboratório

de Análises Clínicas: segundo a Resolução CFBio n° 12/1993, o biólogo pode atuar na realização de exames

laboratoriais desde que tenham sido cursadas as seguintes disciplinas: anatomia humana, biofisica,

bioquímica, citologia, fisiologia humana, histologia, imunologia, microbiologia e parasitologia. Consultoria

ambiental: importante as disciplinas de empreendedorismo e gestão. Cargos públicos: importante as

disciplinas de educação ambiental e gestão. Aulas cm cursos técnicos privados. Aconselhamento genético:

uma área em alta no mercado de trabalho. A prof. Carla comenta que faltam disciplinas de genética no

curso, sendo importante separar a genética da genética molecular. O prof. Hermes comenta que a área de

biodiversidade também é muito restrita no curso, sendo a taxonomia negligenciada. O prof. Luiz Roberto faz

a proposta de uma disciplina de Introdução a diversidade biológica, que tenha foco em taxonomia e a

importância de classificar os organismos. A prof. Giovana e o prof. Pablo comentam a importância de

apresentar as possíveis áreas de mercado de trabalho para os estudantes já no início do curso. O prof. Michel

sugere olhar o site do CFBio para ver as especificações de cada área do mercado de trabalho do biólogo.

Como disciplinas sugeridas para serem incluídas na grade do curso estão: Anatomia comparada; Fisiologia

humana; Educação ambiental; Empreendedorismo. Os profs. Luiz Roberto e Michel sugerem uma disciplina

de Ecologia Aplicada, que pode ou não ser dividida em duas, uma de organismos e outa de comunidades. Já,

para as disciplinas de Ecologia Humana e Macroecologia seria interessante uma discussão futura sobre a

importância ou não de continuarem na grade do curso. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a

reunião ás I IhOOm, da qual eu Giovana Vendruscolo, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail

aos presentes para aprovação e assinatura.

Foz do Iguaçu, 24 de maio de 2019
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