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MEMÓRIA DE REUNIÃO 
 

Reunião: 48ª reunião do NDE do curso de Ciências Biológicas 

Data: 09/12/2020 Horário: 16h – 16h45 

Organização da reunião: Peter Lowenberg Neto Local: https://conferenciaweb.rnp.br/we
bconf/peter-lowenberg-neto 

      
1. Pauta 
1) Informes; 
2) Relato da presidente do NDE do mandato anterior; 
3) Agendamento das reuniões ordinárias do ano de 2021.  

      
2. Membros do NDE 

Nome Membro Presente/Ausente Assinatura 

Elaine Della Giustina Soares Docente Ausente Férias 

Luiz Henrique Garcia Pereira Secretário  Presente  

Peter Lowenberg Neto Presidente Presente  

Marcela Stuker Kropf Vice Presidente Presente       

Rafaella Costa Bonugli Santos Docente Presente  

Laura Cristina Pires Lima Docente Presente  

Giovana Secretti Vendruscolo Docente Presente  
      

3. Pré-trabalho/Preparação (documentos, material de leitura etc.) 

Descrição Preparado por 

Convocatória de Reunião  Presidente do NDE 

      
4. Agenda, Informes, Decisões e Questionamentos 

Tópico Responsável Horário 

Informe: 
1. Informes: 1) O presidente do NDE informou que todas as atas do mandato 

anterior estão disponibilizadas no site do curso de Ciências Biológicas em 
https://portal.unila.edu.br/graduacao/ciencias-biologicas/colegiado; 2) 
Profa. Marcela informou que em janeiro de 2021 estará de licença 
maternidade. Considerando que o NDE possui 7 membros e que haverá 
quorum mínimo para as reuniões, mesmo com sua ausência, decidiu-se 
que não haveria necessidade de uma nova eleição e desligamento da 
docente. Posto isso, a Profa. Marcela decidiu por permanecer como 
membro do NDE, reassumindo as atividades após o fim de sua licença. 

2. Relato da presidente do NDE do mandato anterior: Profa. Laura fez um 
resumo do trabalho realizado nos 3 anos do mandato anterior, onde foi 

Presidente do 
colegiado 

 

16h 
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presidente do referido Núcleo. Em 2017, receberam a demanda de 
alteração do semestre da disciplina Biologia Celular, com a finalidade de 
ajustar a carga horária docente semestral, uma vez que o Projeto Político 
Pedagógico (PPC) do curso de Biotecnologia estava passando por 
mudanças. Foram encaminhadas propostas mudança de alteração de 
componentes curriculares na área de Zoologia e Botânica para o primeiro 
semestre e Biologia Celular para o segundo semestre foram encaminhadas 
ao Colegiado, que decidiu pela alteração de oferta de semestre de oferta 
da disciplina Anatomia e Morfologia Vegetal. Em outubro de 2017, o 
colegiado do curso de Ciências Biológicas solicitou ao NDE a revisão do 
PPC. Porém o NDE optou por iniciar o trabalho somente após a publicação 
das novas normas da graduação, a fim de evitar retrabalho, já que as 
normas poderiam implicar em ajustes no PPC. Neste ínterim, o NDE 
trabalhou nas demandas que seguem: 1) Unificação das disciplinas de 
Química, Fisica e Matemática; 2) Análise para validação de dupla titulação 
do curso de Ciências Biológicas da UNILA com o da Universidade Nacional 
de Missiones, na Argentina. A análise constatou que não havia 
compatibilidade entre os cursos, não sendo possível estabelecer convênio 
com a Universidade em questão; 3) Estudo para enquadramento de 
disciplinas obrigatórias de outros cursos como optativas para o curso de 
Ciências Biológicas. Em 2019, após publicação da Resolução COSUEN 
07/2018, o NDE iniciou o trabalho para modificação do PPC. Assim, 
analisaram as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), os documentos do 
Conselho Federal e Regional de Biologia, as áreas de atuação do biólogo, 
as questões do ENADE, as dificuldades dos alunos em respondê-las e o 
perfil do egresso. Na tentativa de ampliar o perfil de atuação dos futuros 
egressos, o NDE trabalhou na modificação da grade curricular para que 
estes também pudessem atuar na área de análises clínicas. Para isso, 
algumas disciplinas foram incluídas, outras excluídas e algumas apenas 
modificadas, após consulta aos docentes envolvidos. Depois deste 
trabalho, o NDE redigiu uma minuta que foi encaminhada ao Colegiado do 
curso de Ciências Biológicas para aprovação. A Profa. Laura sugere que o 
NDE atual aguarde a resposta do colegiado para agendar uma reunião 
entre as áreas de Química e Matemática com os respectivos professores 
envolvidos para verificar a viabilidade das ementas de “Química Geral” e 
“Matemática Aplicada a Biologia”, que sofreram alterações; assim como a 
existência de equivalência interna entre a disciplina de “Matemática 
Aplicada à Biologia” e “Cálculo para Biotecnologia”. Um dos pontos ainda 
não abordados pelo NDE, nas alterações do PPC, foi a integração da 
extensão na grade curricular do curso. Este tema está sendo 
regulamentado no Processo 23422.004316/2018-04 (Regulamentação da 
inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação da 
universidade federal da integração latino-americana). 

Decisão: 
3. Agendamento das reuniões ordinárias do ano de 2021: A próximas 

reuniões ocorrerão nos dias 05/03/2021; 28/05/2021; 03/09/2021 e 
03/12/2021, das 08h às 10h.   

Todos os 
presentes 

16h30 
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5. Itens de Ações     

Ação Responsável Data 

             
      

6. Próxima Reunião (se necessário) 

Data: Não se aplica Horário:    Local:    

Objetivos:         
      



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/12/2020

ATA DE REUNIÃO Nº 48/2020 - null Serviço Público Federal 
(Nº do Documento: 1) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 17/12/2020 21:17 )
GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1999720

 (Assinado digitalmente em 18/12/2020 16:08 )
LAURA CRISTINA PIRES LIMA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2146455

 (Assinado digitalmente em 17/12/2020 21:41 )
LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1999589

 (Assinado digitalmente em 19/12/2020 12:51 )
MARCELA STUKER KROPF

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2146009

 (Assinado digitalmente em 27/01/2021 15:22 )
PETER LOWENBERG NETO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1783156

 (Assinado digitalmente em 18/12/2020 08:56 )
RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2150037
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