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MEMÓRIA DE REUNIÃO 
 

Reunião: 54ª reunião do NDE do curso de Ciências Biológicas 

Data: 01/10/2021 Horário: 08h30 – 10h10 

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

      
1. Pauta 

1. Trabalhar na curricularização da extensão IV. 
2. Aprovar modificações na matriz curricular (tabela). 

      
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 Presente  

Laura Cristina Pires Lima Docente Presente  

Giovana Secretti Vendruscolo Docente Presente  
      

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

Descrição Preparado por 

No dia 24 de setembro de 2021 foi enviado aos membros do NDE, via correio eletrônico, os links para 
os seguintes documentos:  
Tabela com proposta de curricularização da extensão na grade curricular:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yTgsoYc1f8LFxmJPaw9V-
eJA_BgsONXHt2J8YfeWD14/edit?usp=sharing 
Proposta Atividades Complementares 
https://docs.google.com/document/d/1UXaTXZEXkDsOFORMD__xjygaPkN6ScN0/edit?usp=sharing&o
uid=105717080232434505025&rtpof=true&sd=true 
Minuta do texto de Curricularização da Extensão para o PPC 
https://docs.google.com/document/d/1QGa8HbRrFXrIsMcLGRchzHKyrewBb81zzoywA7DO4Sg/edit?u
sp=sharing 

Presidente 

      
4. Agenda, Informes, Decisões e Questionamentos 

Tópico Resp
onsá
vel 

Horário 
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1. Informes: Foi consultado o prof. Gleisson sobre a disciplina Ambiente, Cultura e Saúde e ele 
indicou a proposta de destinação de apenas um crédito para extensão e não os quatro créditos 
como havia sido sugerido. Foi consultada a Prograd sobre carga horária mínima de disciplinas 
optativas e ela afirmou, por e-mail, que não há exigência de optativas, apesar de ser altamente 
recomendável. Prof. Cleto confirmou a colaboração de docentes para a proposição da disciplina 
de extensão “Biodiversidade para a comunidade I e II”. Prof. Luiz H. confirmou a colaboração de 
docentes para a proposição da disciplina de extensão “Biologia molecular para a comunidade I e 
II”. 

  

2. Trabalhar na curricularização da extensão IV. Foi apresentada uma proposta de curricularização 
da carga horária de extensão na matriz curricular (tabela) do curso. Em comparação com a versão 
anterior, esta versão teve as seguintes modificações:  

 
A matriz curricular com estas modificações foi chamada de Proposta 1. Considerando esta 
proposta, os membros discutiram e ponderaram sobre as seguintes sugestões e efetuaram as 
modificações: a) agregar ACE e ACE livres na mesma linha da tabela; b) incluir as duas 
disciplinas exclusivas de extensão do eixo de Biologia Molecular, cada uma com dois créditos, 
posicionadas nos sétimo e nono semestres respectivamente; c) para a disciplina de Biofísica, 
converter carga horária de extensão em carga horária de ensino; d) diminuir o número de 
disciplinas optativas como solução para acomodar as disciplinas de extensão; e) para a disciplina 
de Microbiologia, converter carga horária de extensão para carga horária prática. 

  

3. Aprovar modificações na matriz curricular (tabela). A Proposta 1 com as modificações acima (a-e) 
foram sintetizadas na tabela, a matriz curricular foi submetida a aprovação e aprovada por 
unanimidade. Ademais, foi deliberado que as ementas das novas disciplinas de extensão, a saber, 
“Biodiversidade para a comunidade I e II” e “Biologia Molecular para a comunidade I e II” serão 
detalhadas pelo Colegiado do Curso e, também, que será valorizada a integralização de 
disciplinas optativas na tabela de atividades complementares. 

  

4. Após a aprovação, os membros retornam aos trabalhos nos documentos “Proposta Atividades 
Complementares” e “Minuta do texto de Curricularização da Extensão para o PPC”. As 
modificações foram discutidas e apontadas nos próprios documentos. 

  

      
5. Itens de Ações     

Ação Responsável Data 

Redigir a memória da reunião (ata) Peter       
Redigir minuta de ppc com as modificações Peter e Laura  

      
6. Próxima Reunião (se necessário) 

Data: 05/11/2021 Horário:   8h30 Local:   https://meet.jit.si/NDECien
ciasBiologicasUNILA 

Objetivos:    
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 01/10/2021

ATA DE REUNIÃO Nº NDE 54/2021/2021 - null Serviço Público Federal 
(Nº do Documento: 7) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/11/2021 17:16 )
CLETO KAVESKI PERES

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2886303

 (Assinado digitalmente em 09/11/2021 08:59 )
ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1660112

 (Assinado digitalmente em 08/11/2021 17:27 )
GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1999720

 (Assinado digitalmente em 08/11/2021 19:16 )
LAURA CRISTINA PIRES LIMA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2146455

 (Assinado digitalmente em 09/11/2021 18:59 )
LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1999589

 (Assinado digitalmente em 09/11/2021 08:22 )
PETER LOWENBERG NETO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1783156

 (Assinado digitalmente em 09/11/2021 08:31 )
RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2150037
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