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ATA DA TRIGÉSIMA QUiNTA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE, REALIZADA NO DIA 07 (SETE)

DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. No sétimo dia do mês maio de 2019 (dois mil e dezenove) às

8h realizou-se, na sala G1OI do Jardim Universitário, a trigésima quinta reunião do Núcleo Docente

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

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

Carvalho Grade, Hermes José Schmitz, Michel Varejão Garey e Pablo Henrique Nunes. A Profa. Giovana

Secretti Vendruscolo e o Prof. Luiz Roberto Faria Junior justificaram a ausência. 1. Mudança da hora-aula

para hora-relógio. A Prof. Laura e o Prof. Pablo comentaram sobre a atual discussão nas instâncias

superiores sobre possíveis alterações no modo de computar cargas horárias e nas implicações que isto teria

no planejamento das cargas horárias do PPC. Seguiu-se uma breve discussão sobre o tema, levantando-se a

possível necessidade futura de ajustes no PPC devido a isto. Pauta 2. Perfil do egresso como continuação

da última reunião. A Prof. Laura apresentou documentos do CFBio referentes à atuação do biólogo na área

de Saúde e conduziu uma discussão sobre como o PPC já atende ou poderia atender melhor esta área de

atuação. As considerações importantes para a reformulação do PPC foram: o tema de Biossegurança,

eventualmente ajustando a atual disciplina de Bioética para Bioética e Biossegurança, nos moldes do que já

existe no curso de Biotecnologia; o tema de Farmacologia, eventualmente incluindo como optativa a

disciplina já existente no curso de Biotecnologia; os temas de Anatomia e Fisiologia Humana, reforçando a

necessidade de reformulação desta área como já havia sido discutido em outras reuniões; o tema de Biologia

Molecular, com a eventual necessidade de ser reforçado no curso; o tema da biologia dos vírus, que já é

abordado na disciplina de Microbiologia mas que deveria ser colocado de maneira explícita na ementa; o

tema de Gestão da Qualidade, do qual se sondou a disciplina de Gestão de Processos e Projetos dos cursos

de Engenharia de Materiais e Engenharia de Energias. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a

reunião às 10h, da qual eu, Hermes Schmitz, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos

presentes para aprovação e assinatura.
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