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MEMÓRIA DE REUNIÃO 
 

Reunião: 49ª reunião do NDE do curso de Ciências Biológicas 

Data: 05/03/2021 Horário: 08h – 09h 

Organização da reunião: Presidente do NDE Local: https://meet.jit.si/NDECienciasBi
ologicasUNILA 

      
1. Pauta 
1) Aprovação da ata da última reunião (09-12-2020); 
2) Revisitar atribuições do NDE e discutir eixos de atuação para 2021; 
3) Analisar inclusão de disciplina optativa: componente DSA0079 - COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL: ARTICULAÇÃO DE REDES, ATORES E INSTITUIÇÃO NA ESCALA LOCAL E REGIONAL  
4) Proposição de aprovação de datas para as reuniões extraordinárias 

      
2. Membros do colegiado 

Nome Membro Presente/Ausente Assinatura 

Elaine Della Giustina Soares Coordenadora do Curso de 
Ciências Biológicas 

Presente  

Luiz Henrique Garcia Pereira Docente Presente  

Peter Lowenberg Neto Docente Presente  

Marcela Stuker Kropf Docente Ausente Licença 
maternidade      

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 

1. Aprovação da ata da última reunião (09-12-2020) - 1) O presidente do NDE 
colocou em votação a aprovação da ata da 48ª reunião do NDE, realizada 
em 19/12/2020, a qual foi aprovada por todos os presentes, exceto pela 
profa. Elaine, que se absteve por não ter participado da referida reunião. 

2. Revisitar atribuições do NDE e discutir eixos de atuação para 2021: 1) Prof. 
Peter explana sobre a intenção do ponto de pauta que é o de levantar 
atribuições e tarefas a serem desempenhas pelo NDE ao longo do ano 
corrente e informa que recebeu demanda da coordenação de curso para a 

Presidente do 
colegiado 

 

16h 
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avaliação da curricularização da extensão. 2) Passa então a palavra para 
a profa. Elaine, coordenadora do curso, para apresentar tal demanda. A 
profa. Elaine relata que a curricularização da extensão é tema já a bastante 
tempo debatido nas instâncias superiores da UNILA e que teve sua 
normativa aprovada na última reunião da COSUEN, a qual foi publicizada 
no Boletim de Serviços do último dia 03/03/2021. Informa ainda que as 
coordenações não foram informadas oficialmente sobre a aprovação e/ou 
procedimentos a serem adotados a partir de tal regulamentação, 
principalmente, no que tange à prazos de implementação. A profa. Elaine 
indica ainda que a curricularização tem que fazer parte do PPC do curso. 
Desta forma, após avaliação da nova proposta do PPC do curso, em fase 
de avaliação pelo colegiado, o mesmo será retornado ao NDE para 
implementação do tema em questão. Prof. Peter indica tal tema como 
prioritário para o NDE o qual será debatido, assim que as coordenações 
forem comunicadas, oficialmente, sobre a regulamentação e receberem 
demais orientações. 3) As profas. Elaine e Rafaella propõe ao NDE 
analisar, do ponto de vista pedagógico, no que tange a aquisição de 
habilidades, as disciplinas que possuem carga-horária prática, durante o 
ensino remoto. O objetivo é analisar possíveis prejuízos e propor 
alternativas para as disciplinas, principalmente, ofertadas aos formandos, 
para que os mesmos possam se formar, mesmo num cenário de aulas 
remotas, com práticas, possivelmente prejudicadas. As profas. Laura e 
Giovana expõem experiências que tiveram com aulas práticas nesse 
contexto, indicando como possíveis alternativas a serem avaliadas. O prof. 
Peter sugere que este tema seja prioritário ao NDE, antecedendo o item da 
curricularização da extensão. Propõe então, que sejam: a) priorizadas as 
análises das disciplinas ofertadas à formandos nos semestres 2020.1 
(atual 2020.6) e 2020.2 (ainda sem definição de data para começar) e, b) 
sejam verificadas as habilidades a serem desenvolvidas em cada 
disciplina, verificando se são exclusivas da disciplina ou se já foram 
trabalhadas em outras disciplinas e as possibilidades de práticas 
alternativas. Para isso, a profa. Elaine ficou de levantar as disciplinas 
ofertadas para formandos nos referidos semestres, incluindo a cópia de um 
plano de ensino de cada uma delas em momento de oferta presencial, 
encaminhando-as para o prof. Peter. O prof. Peter se encarregará de gerar 
uma matriz de tarefas com as disciplinas levantadas e atribuí-las aos 
membros do NDE. Dentre as tarefas possíveis, está a marcação de 
reuniões individuais com os docentes responsáveis por cada disciplina. 
Colocada a proposta em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. 

3. Analisar inclusão de disciplina optativa: componente DSA0079 - 
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: ARTICULAÇÃO 
DE REDES, ATORES E INSTITUIÇÃO NA ESCALA LOCAL E REGIONAL. 
Prof. Peter apresenta a solicitação de aluna do curso para a mudança de 
status da referida disciplina de eletiva para optativa. Apresenta também o 
plano de ensino da disciplina e o histórico da discente. Propõe fazer a 
análise pedagógica da disciplina para que seja encaminhada ao colegiado 
do curso, o qual tomará a decisão. A profa. Giovana propõe uma segunda 
alternativa, a de não analisar a disciplina agora, dado que o NDE fez, 
recentemente, uma ampla revisão de disciplinas que poderiam ser 
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optativas para o curso, incluindo as do curso de DRUSA. Sugere como 
reposta à aluna a informação de que existe um rol bastante grande de 
disciplinas optativas que ela pode cursar e que o NDE, em momento 
oportuno, no futuro, de nova avaliação/revisão do rol de optativas para 
curso, poderia incluir a análise de tal disciplina. Alerta ainda ao fato de que, 
tal análise a pedido de uma única discente, poderia abrir precedente para 
outros pedidos semelhantes, o que oneraria o NDE. Desta forma, após 
ampla discussão e argumentações, a 2ª proposta, apresentada pela profa. 
Giovana, foi aprovada por unanimidade.   

4. Proposição e aprovação de datas para as reuniões extraordinárias. A profa. 
Laura sugeriu já serem definidas datas para as reuniões extraordinárias 
para tratar dos temas prioritários levantados. Item de pauta incluso à 
reunião, após a aprovação de todos. Ficaram definidas as seguintes datas: 
02/04/2021 e 07/05/2021.  

Todos os 
presentes 

16h30 

      
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 23/03/2021

ATA DE REUNIÃO Nº 1/2021 - null 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 07:31 )
ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1660112

 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 09:49 )
GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1999720

 (Assinado digitalmente em 31/05/2021 19:30 )
LAURA CRISTINA PIRES LIMA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2146455

 (Assinado digitalmente em 01/05/2021 17:26 )
LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1999589

 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 15:42 )
PETER LOWENBERG NETO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1783156

 (Assinado digitalmente em 04/05/2021 07:36 )
RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2150037
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