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AT \ D/\ 1 RICil~SIM!\ NONA REUNIÃO DO NÚCL EO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 

CILNCIAS 131 0LÓC ICAS : ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE, REALIZADA NO DI A OI (UM) DE 

NO\' EMB RO llE DOIS MIL E DEZENOVE. No pri meiro dia do mês novembro de 20 19 (doi s mil e 

· · O d d' u · · ·á · t · é ' ·ma nona reunião do Núcleo 
doL· novc ) a~ 8:0üh rea lizou-se, na sala G 1 1 o .lar 1m 111 vers1t no, a ng s1 

Doccnh: 1~!-lrutu rante (NDE) do Curso de Ciências Biológicas: Ecologia e Biodi versidade, convocada pela 

Presidente. Professora Laura Cristina Pires de Lima, estando presentes os membros docentes Hermes José 

Schmitz, l .uiz Roberto Faria Junior, Pablo Henrique Nunes e Giovana Secretti Vendruscolo. A pro fessora 

Carla justifi cou ausência porque estava em fé rias. A reunião teve como pauta: Pauta L In fo rmes. Pauta 2. 

Discussão sobre as sugestões da nova grade do curso de Ciências Biológicas - Ecologia e 

Biodiversidade. A prof. Laura começou a reunião mostrando aso membros presentes as úl timas sugestões 

de ;d teraçi\~s da grade do Curso. O prof. Lu iz Roberto comenta sobre a importância de ter duas di sc ipl inas 

de "Ecologia Apl icada J" e "Ecologia Aplicada II" uma sobre comunidades e ecossistemas e outra sobre 

org:1n i'> 111 os e populações. Conti nuando a revisão no 8° semestre do Curso, após uma breve discussão sobre a 

discip lina de ''Macroeco logia'' ficou decidido em votação que esta passaria a ser optativa (votação: 

\1a,: roccol ugia com disciplina obrigatória - 1 voto, Macroecologia com di sciplina optativa - 3 votos. 1 

alw cnçào). A discipli na de "Sistemática Filogenética" passará a ter 3 créditos; incluir a di sci plina de 

"Empreendedori smo" com 2 crédi tos, com o mesmo professor que trabalha este tema no Curso de 

Bio•ccnologia; incluir a di sciplina de "Educação Ambiental", com 2 ou 4 créditos; a disciplina de "As 

que·,tc1es amhicntai s e as Relações Internacionais" passará a ser optativa; e a "Discipl ina Livre" não fa rá 

mai'> parte da grade do Curso. Encerrando a avaliação por semestre, seguem algumas sugestões: a disc iplina 

de '"Biodi versidade", agora com 2 créditos, precisa acontecer no final do curso, tendo a fl exibilidade de ser 

no 7" ou 9º período. Buscar in formações sobre disciplinas modulares. Pauta 1. Informes. Ao final da 

reunião. a pro f. Laura faz o in forme sobre os planos das di sciplinas que possuem Programa de apoio a 

vívéncia dos componentes curri culares, com verba para saídas de campo, caso haja futuro cortes no 

orçam<:n lo da Uni versidade. O memorando fo i encaminhado aos professores responsáveis pelas discip linas 

que n.:sr onderam aos questionamentos (m emorando e respostas em anexo). Este Núcleo endossa as 

resrosl il S dos professores e irá encaminhar para o Colegiado do Curso. O prof. Pablo se absteve desta 

discussão. No fi nal da reunião, o prof. Pablo soli cita seu des ligamento como membro deste Núcleo. Nada 

mais havendo a trata r, deu-se por encerrada a reuni ão às I OhOOm, da qual cu Giovana Vendruscolo, lavrei a 

presente Ala, que será encam inhada via e-mail aos presentes para aprovação e assinatu ra . 
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