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MEMÓRIA DE REUNIÃO 
 

Reunião: 52ª reunião do NDE do curso de Ciências Biológicas 

Data: 06/08/2021 Horário: 08h30 – 10h 

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

      
1. Pauta 

1) Aprovação da Ata da 51ª reunião do NDE do curso de Ciências Biológicas. 
2) Trabalhar na curricularização da extensão II. 

      
2. Membros do colegiado 

Nome Membro Presente/Ausente Assinatura 

Elaine Della Giustina Soares Docente Presente  

Luiz Henrique Garcia Pereira Docente Presente  

Peter Lowenberg Neto Docente Presente  

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 

Como preparatória para a Reunião os membros estudaram a grade proposta para a 
revisão do PPC para elencar as disciplinas como potencial para se tornarem disciplinas 
mistas com CH de extensão. O professor Peter também elaborou um estudo sobre a 
possibilidade de distribuição de CH. 

Presidente do NDE 

      
4. Agenda, Informes, Decisões e Questionamentos 

Tópico Responsável Horário 
1. A ata foi aprovada por unanimidade. Todos       
2. O debate iniciou com o inicial do presidente do NDE indicando uma proposta geral 
com o balanço de CH entre as formas de extensão: Curricularização do ciclo comum 
(10% de 510 horas); Atividades Curriculares de extensão livres (20% da Curric); 
Atividades Curriculares de extensão; Disciplinas mistas (ensino e extensão) 
Disciplina exclusiva de extensão. Após breve discussão, os presentes acordaram em 
realizar a proposta considerando 10% (51 hr) da Carga horária do Ciclo Comum de 
Estudos (CCE), uma vez que a proposta do novo PPC do CCE (que propõe 136 horas 
de extensão) ainda precisa passar por muitas instâncias de decisão. Todos acordaram 
com a proporção de 20% da CH (90h) nas Atividades Curriculares de extensão livre 

Todos  
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mas se preocuparam em formas alternativas de garantir que os estudantes pudessem 
completar a CH. Na sequência, cada docente apresentou suas sugestões para a 
inclusão da extensão no currículo do curso. Com relação ao tema disciplinas mistas 
foram sugeridas as disciplinas: DIVERSIDADE DE ANGIOSPERMAS, desde que seja 
possível a CH ser usada como prática e extensão ao mesmo tempo; AMBIENTE, 
CULTURA E SAÚDE (extensão ou mista); EDUCAÇÃO AMBIENTAL (1 crédito); 
BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO (1 crédito); PLANEJAMENTO E GESTÃO 
AMBIENTAL (1 crédito); MICROBIOLOGIA (1 crédito); PARASITOLOGIA. A professora 
Elaine sugeriu que a disciplina AMBIENTE, CULTURA, E SAÚDE fosse transferida para 
o nono período para que a turma possa ser menor, sugeriu também que as disciplinas 
desta modalidade tenham pré-requisitos pelo mesmo motivo. Com relação ao tema 
Atividades Curriculares de extensão a prof. Elaine sugeriu que a CH seja no formato 
de Atividade Obrigatória onde seriam contemplados a Feira de Cursos (2 créditos) e a 
Semana Acadêmica (3 créditos). A prof. Laura sugeriu que se incluísse o proj. UNILA 
na Feira como extensão obrigatória. O professor Cleto mencionou o receio dessas 
atividades não poderem ser ofertadas por algum motivo e que, sendo obrigatórias, seria 
difícil a resolução do problema, assim, sua proposta foi que haja duas disciplinas 
exclusivas de extensão de 68 horas cada: BIODIVERSIDADE PARA A COMUNIDADE 
I E II  que incluiriam a feira de curso, exposições de rua, preparação de coleções 
temáticas e atividades correlatas a serem ministradas pelos professores da área. A 
professora Giovanna sugeriu que seja proposta uma disciplina de suporte teórico 
para a extensão com carga horária de 2 horas, por exemplo: "O que é extensão?", os 
prof. Elaine, Luiz e Cleto comentaram que possivelmente esta CH não possa ser 
considerada como de extensão pelos critérios estabelecidos na resolução e o prof. Cleto 
sugeriu que o conteúdo faça parte das disciplinas propostas por ele; todos concordaram 
sobre a necessidade do suporte teórico mas o formato segue em debate. A professora 
Giovanna indicou também que possamos pensar na possibilidade de que o TCC possa 
ser feito na modalidade extensão. O professor Cleto propôs duas optativas de 
extensão de 68 (CURADORIA DE INFORMAÇÕES EM BIOLOGIA I e II) à serem 
oferecidas nos casos em que os estudantes não consigam completar a CH de extensão 
livre. Considerando que as professoras Laura e Rafaella sugeriram incluir Extensão na 
CH das disciplinas ministradas por elas o prof. Luiz propôs que os demais professores 
sejam consultados sobre a mesma possibilidade. O presidente da sessão propôs 
como encaminhamento que os presentes compartilhem suas propostas com os demais 
e a professora Laura sugeriu que fosse criado um drive onde cada membro tenha uma 
aba de contribuição. A reunião se encerrou às 10h00. 

      
5. Itens de Ações     

Ação Responsável Data 

1. Consultar os professores sobre a possibilidade de incluir CH de extensão em 
suas disciplinas. 

Presidente       

2. Criar um drive para que os membros do NDE façam suas propostas. Presidente  

3. Propor disciplinas, atividades e distribuição de CH  no drive para a próxima 
reunião. 

Membros  
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6. Próxima Reunião (se necessário) 

Data: 03/09/2021 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 06/08/2021

ATA DE REUNIÃO Nº Ata 52/2021 - NDE/2021 - null Serviço Público Federal 
(Nº do Documento: 6) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 20/08/2021 15:00 )
CLETO KAVESKI PERES

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2886303

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 11:24 )
ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1660112

 (Assinado digitalmente em 22/08/2021 18:01 )
GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1999720

 (Assinado digitalmente em 20/08/2021 15:04 )
LAURA CRISTINA PIRES LIMA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2146455

 (Assinado digitalmente em 20/08/2021 14:04 )
LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1999589

 (Assinado digitalmente em 30/08/2021 17:10 )
PETER LOWENBERG NETO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1783156

 (Assinado digitalmente em 23/08/2021 14:25 )
RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2150037
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