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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE, REALIZADA NO DIA 04

(QUATRO) DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. No quarto dia do mês outubro de 2019 (dois

mil e dezenove) às 8:00h realizou-se, na sala GIO1 do Jardim Universitário, a trigésima oitava 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

Hermes José Schrnitz, Giovana Secretti Vendruscolo e Michel Varejão Garey. Os docentes Pablo Nunes,

Carla Grade e Luiz Farias justificaram ausência. A reunião teve a seguinte pauta. Pauta 1. Aprovação das

Atas n° 36 e n° 37. Foram aprovadas por unanimidade as Atas n° 36 e n° 37. Pauta 2. PIano de Melhorias

(com enfoque no NDE, arquivo em anexo). A professora Laura iniciou a reunião comentando sobre o

Plano de Melhorias solicitado pela Comissão Própria de Avaliação à coordenação do Curso de Ciências

Biológicas - Ecologia e Biodiversidade. O Plano foi montado pela coordenação do Curso, em conjunto com

a Prof. Laura, já disponibilizado previamente via e-mail aos membros deste Núcleo. A prof. Laura enfatiza

que o Plano traz como sugestão que o a Revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas -

Ecologia e Biodiversidade seja finalizado até o mês de julho de 2020. Pauta 3. Discussão sobre as

sugestões da nova grade do curso de Ciências Biológicas - Ecologia e Biodiversidade. Continuando a

discussão sobre a nova grade do Curso, ficou acordado que seria acrescentado I crédito prático para a

disciplina de "Microbiologia" do 6° semestre, totalizando 5 créditos. O aumento dos créditos deu-se pela

necessidade de incluir a parte clínica da microbiologia. A disciplina do 7° semestre "Tópicos de Ciências

Biológicas no Contexto Latino-Americano" não fará mais parte da grade do Curso. Ainda no 7° semestre: a

disciplina de "Biodiversidade" passará a ter 2 créditos; será acrescentada uma disciplina de "Ecologia

Aplicada" com 2 créditos; a disciplina de "História Natural das Interações Parasito-Hospedeiro" passará a

ser optativa; será acrescentada uma disciplina de "Parasitologia Geral"; a disciplina de "Geoprocessamento"

passará a ter 3 créditos; a disciplina de "Métodos Biofisicos de Análise" passará a se chamar "Biofisica". No

8° semestre a disciplina de "Ecologia Humana" não fará mais parte da grade; será incluída a disciplina de

"Fisiologia Humana" com 4 créditos, com "Anatomia Humana" como pré-requisito; a disciplina de

"Biologia do Desenvolvimento" se chamará "Embriologia e Biologia do Desenvolvimento" e passará a ter 4

créditos, No 9° semestre mudar o pré-requisito de "Biologia da Conservação" para Ecologia de

Comunidades e Ecossistemas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião ás lOhOOm, da

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

aprovação e assinatura.
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