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MEMÓRIA DE REUNIÃO 
 

Reunião: 51ª reunião do NDE do curso de Ciências Biológicas 

Data: 25/06/2021 Horário: 08h – 10h 

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

      
1. Pauta 
1) Informe: desligamento profa. Marcela S. Kropf do NDE. 
2) Eleição de vice-presidente do NDE. 
3) Trabalhar na curricularização da extensão I. 

      
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 Ausente  

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  

Cleto Kaveski Peres Convidado Presente  
      

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

Descrição Preparado por 

No dia 22 de Junho de 2021 foi realizada reunião com a Proex sobre curricularização 
do PPC. No dia 23 de Junho de 2021 foi convocada reunião extraordinária do NDE. Foi 
indicado o seguinte vídeo sobre o assunto: https://youtu.be/jYXzjgzuiA8 

Presidente do NDE 

      
4. Agenda, Informes, Decisões e Questionamentos 

Tópico Responsável Horário 
1. A professora Elaine solicitou inclusão de pauta: aprovação do regimento de 
estágios do curso. Como o documento já era conhecido pela maioria dos membros do 
NDE, a inclusão foi aprovada e foi posicionada após os trabalhos em curricularização. 

            

2. Informe: desligamento profa. Marcela S. Kropf do NDE. Por email para a 
presidência do NDE, a Profa. Marcela, que era vice-presidente do NDE, solicitou 
desligamento voluntário do NDE por motivo de desligamento (vacância) na Unila. 

  

3. Eleição de vice-presidente do NDE. Seguindo as normas do regimento interno do 
NDE, os membros procederam a indicação de um membro para ocupar o posto de 
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vice-presidente do NDE. Por unanimidade a Profa. Elaine D. G. Soares foi eleita e 
assumirá o posto. 
4. Trabalhar na curricularização da extensão I. O presidente iniciou os trabalhos 
solicitando que cada membro ponderasse suas observações sobre a reunião com a 
Proex. Profa. Elaine trouxe preocupação sobre atividades de extensão sem relação 
com o tema do curso. Profa. Giovana indicou que as modificações no PPC devem ser 
simples para a aprovação. Chamou a atenção para a possível contribuição do Ciclo 
Comum na curricularização. Indicou que o NDE solicitasse a curricularização do Ciclo 
Comum para a Prograd. Prof. Cleto também achou importante a questão do ciclo 
comum. Também propôs que elencássemos modalidades, técnicas e ferramentas que 
podem ser usados pelos professores nas futuras atividades de extensão. Também 
indicou reunião com os professores para sensibilizar o corpo docente para a criação e 
ampliação de ações de extensão. Profa. Laura fez ponderações sobre a reunião e 
lembrou que como estamos trabalhando com uma nova proposta de PPC modificada 
para atender o CFBIO, também temos que estar cuidadosos para a curricularização 
não afetar os requisitos do CFBIO e MEC. Profa. Rafaella sugeriu elencar disciplinas 
de ensino que teriam perfil de serem modificadas em disciplina mista. Houve dúvida se 
carga horária de prática e de extensão poderiam se sobrepor. Prof. Peter apontou que 
da reunião com a Proex uma informação foi muito importante: disciplina exclusiva de 
extensão e disciplina mista de extensão contam como carga horária docente. Já ações 
de extensões e ações livres não contam como carga horária docente de aula e são 
vinculados a projetos de extensão regulamentados pela Proex. Também o fato de que 
o campo extensionista atual não será suficiente para atender a demanda por 
atividades de extensão de todos os cursos da universidade. Após ponderação dos 
professores, foi indicado a consulta às instâncias superiores e a outros cursos para 
compreender como conciliar a carga horária prática e de extensão; cada membro ficou 
de simular em sua disciplina se haveria como adaptar para ter ações de extensão e 
verificar como seria; cada membro que quisesse poderia fazer uma proposta de 
adequação para ser discutida entre os demais nas próximas reuniões. Ficou acordado 
que as reuniões do NDE acontecerão nas sextas-feiras da primeira semana do mês 
até outubro, das 8h30 às 10h.   

  

5. Aprovar o regimento de estágios do Bacharelado em Ciências Biológicas – Ecologia 
e Biodiversidade.  A profa. Laura foi convidada a fazer uma breve relatoria sobre o 
documento. Apresentou os principais pontos. Após correções de ortografia e 
pequenas correções nas informações o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

      
5. Itens de Ações     

Ação Responsável Data 

1. Solicitar à coordenação de curso a realização de indicação de membro 
docente para integrar o NDE.  

Presidente       

2. Com o nome do novo integrante, solicitar nova portaria para a composição do 
NDE. 

Presidente  

3. Cada membro ficou de simular em sua disciplina se haveria como adaptar 
para ter ações de extensão e verificar como seria. 

Todos  

4. Solicitar à prograd informações sobre a curricularização do Ciclo Comum de 
Estudos. 

Secretaria  

5. Enviar ao Colegiado de Curso o regimento interno de estágio aprovado. Secretaria  
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6. Próxima Reunião (se necessário) 

Data: 02/07/2021 Horário:   8h30 Local:   https://meet.jit.si/NDECien
ciasBiologicasUNILA 

Objetivos:         
 



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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 25/06/2021

ATA DE REUNIÃO Nº Ata 51/2021 - NDE/2021 - null Serviço Público Federal 
(Nº do Documento: 3) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 13/08/2021 18:50 )
CLETO KAVESKI PERES

COORDENADOR DE CURSO - SUBSTITUTO

CHEFE DE UNIDADE

CCBIO (10.01.06.03.04.03.01)

Matrícula: 2886303

 (Assinado digitalmente em 13/08/2021 15:18 )
ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1660112

 (Assinado digitalmente em 18/08/2021 15:21 )
GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1999720

 (Assinado digitalmente em 16/08/2021 00:43 )
LAURA CRISTINA PIRES LIMA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2146455

 (Assinado digitalmente em 13/08/2021 15:19 )
PETER LOWENBERG NETO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1783156

 (Assinado digitalmente em 17/08/2021 14:23 )
RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2150037

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 3 2021 ATA DE REUNIÃO 13/08/2021 e469636b21

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

