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MEMÓRIA DE REUNIÃO 
 

Reunião: 53ª reunião do NDE do curso de Ciências Biológicas 

Data: 03/09/2021 Horário: 08h30 – 10h 

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

      
1. Pauta 

1. Aprovar ata da 52ª. Reunião do NDE. 
2. Trabalhar na curricularização da extensão III. 

      
2. Membros do colegiado 

Nome Membro Presente/Ausente Assinatura 

Elaine Della Giustina Soares Docente, Vice-presidente Presente  

Luiz Henrique Garcia Pereira Docente, Secretário Presente  

Peter Lowenberg Neto Docente, Presidente Presente  

Cleto Kaveski Peres Docente Presente  

Rafaella Costa Bonugli Santos Docente Ausente  

Laura Cristina Pires Lima Docente Presente  

Giovana Secretti Vendruscolo Docente Ausente  
      

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

Descrição Preparado por 

No dia 30 de agosto de 2021 foi enviado aos membros do NDE, via correio eletrônico, os links para o 
seguinte documento: Tabela com proposta de curricularização da extensão na grade curricular:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yTgsoYc1f8LFxmJPaw9V-
eJA_BgsONXHt2J8YfeWD14/edit?usp=sharing 

Presidente 

      
4. Agenda, Informes, Decisões e Questionamentos 

Tópico Respo
nsável 

Horário 

1. Informe: Publicação de portaria com nova composição do NDE. Portaria PROGRAD n° 53 de 01 
de setembro de 2021.   

2. Aprovar ata da 52ª. Reunião do NDE. Este item de pauta não foi apreciado na reunião.   
3. Trabalhar na curricularização da extensão III. O professor Peter iniciou os trabalhos 

apresentando a tabela de proposta de curricularização da extensão na grade de disciplinas do 
PPC do curso. Esta tabela tinha a contribuição dos docentes consultados sobre disciplinas 
específicas e sugestões provenientes da reunião do NDE conforme tabela abaixo: 
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Foi discutido o posicionamento da disciplina Ambiente, Cultura e Saúde do 5° para o 9° semestre e a 
conversão da carga horária total de ensino em carga de extensão. Para esta última mudança, 
solicitou-se que o professor Gleisson, futuro responsável pela disciplina fosse consultado. Durante a 
reunião foi proposto pela profa. Elaine a adição de um crédito a disciplina de Educação Ambiental e 
todos concordaram com a proposta. Foi discutida a proposta de adicionar duas disciplinas exclusivas 
de extensão com o nome provisório de “Biodiversidade para a comunidade” com dois créditos cada. 
A ideia é que dois professores da área de Biodiversidade atuem em cada uma das disciplinas, de 
modo a desenvolverem junto com os discentes ações extensionistas na temática do curso e sobre o 
curso. As disciplinas foram posicionadas nos 7° e 8° períodos. Uma das sugestões era substituir as 
disciplinas optativas pelas de extensão, no entanto, os membros não sabiam se há uma carga 
horária mínima para disciplinas optativas. Ademais, para possivelmente contemplar outro eixo 
temático, Prof. Luiz comentou sobre a possibilidade de disciplinas análogas em Biologia Molecular. 
Os membros discutiram sobre a criação de disciplinas optativas de extensão. Os membros decidiram 
por não criar agora e deixar a criação pela Coordenação e Colegiado do Curso sob demanda. Sobre 
as Atividades Curriculares de Extensão, a profa. Elaine se prontificou a elaborar uma proposta, a 
partir da tabela de AAC, para que mais facilmente o NDE pondere sobre a proporção de cargas 
horárias no currículo destinadas a extensão. Prof. Peter indicou que para a próxima reunião 
pudéssemos aprovar uma proposta, mesmo que preliminarmente, pois acredita-se que os tramites 
com o colegiado e depois com a PROGRAD possam ser morosos. A reunião se encerrou às 10h. 

      
5. Itens de Ações     

Ação Responsável Data 

Consultar prof. Gleisson sobre a disciplina Ambiente, Cultura e Saúde Peter       
Consultar a PROGRAD sobre a carga horária mínima de disciplinas optativas Denise  
Consultar docentes sobre a disciplina “Biodiversidade para a comunidade” Cleto  
Consultar docentes sobre a disciplina “Biologia molecular para a comunidade” Luiz H.  
Elaborar balanço de CH de atividades de Extensão do curso Elaine.  
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6. Próxima Reunião (se necessário) 

Data: 01/10/2021 Horário:   8h30 Local:   https://meet.jit.si/NDECien
ciasBiologicasUNILA 

Objetivos:    
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 03/09/2021

ATA DE REUNIÃO Nº Ata 53/2021 - NDE/2021 - null Serviço Público Federal 
(Nº do Documento: 7) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 17/09/2021 14:20 )
CLETO KAVESKI PERES

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2886303

 (Assinado digitalmente em 22/09/2021 11:14 )
ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1660112

 (Assinado digitalmente em 20/09/2021 18:20 )
LAURA CRISTINA PIRES LIMA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2146455

 (Assinado digitalmente em 18/09/2021 14:15 )
LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1999589

 (Assinado digitalmente em 21/09/2021 17:01 )
PETER LOWENBERG NETO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1783156
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