
MEMÓRIA DE REUNIÃO

Reunião: 61ª reunião do NDE do curso de Ciências Biológicas

Data: 06/05/2022 Horário: 08h30 – 9h30

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

     
1. Pauta

1. Discutir a solicitação de docente de apresentar o texto do TCC em formato de artigo e em língua inglesa.
2. O que houver.

     
2. Membros do colegiado

Nome Membro Presente/Ausente Assinatura

Elaine Della Giustina Soares Docente, Vice-presidente Presente (a partir das 9h22)

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 Ausente

Giovana Secretti Vendruscolo Docente Ausente

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

Descrição Preparado por

Busca não exaustiva pelo Google sobre informações de TCC em outros PPC em relação ao formato e 
idioma de escrita.

Presidente

     
4. Agenda, Informes, Decisões e Questionamentos

Tópico Resp
onsá
vel

Horário

1. Discutir a solicitação de docente de apresentar TCCs em formato de artigos e em língua inglesa. 
O presidente apresentou a solicitação que fora enviada ao Colegiado de Curso de inclusão da 
modalidade de artigo no texto do PPC e da possibilidade de entrega por parte do estudante do 
texto em inglês. Após rodada de discussão os seguintes pontos foram levantados: a confecção da 
fundamentação teórica da monografia constitui etapa importante na formação do estudante; o 
texto supostamente mais extenso de uma monografia configura oportunidade de melhor avaliar o 
candidato; espera-se que o candidato que tem capacidade de redigir em língua inglesa também 
tenha capacidade de redigir em português e/ou em espanhol; os textos finais em língua inglesa 
poderiam ser obstáculo para leitores da comunidade local. Além disso, observou-se uma 
necessidade de refinamento da informação sobre a metodologia científica e, em especial, das 
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metodologias de revisão de literatura. Os membros concordaram que este refinamento poderia ser
feito não no texto do PPC, mas de forma de um documento instrucional do NDE (guia) tendo como
público os alunos e orientadores curso. Também, como encaminhamento, os membros decidiram 
por enviar para a lista da área de Biologia (docentes) o artigo científico que tipifica as modalidades
de revisão de literatura. Como deliberação, os membros do NDE decidiram por sugerir ao 
Colegiado de Curso que o texto da proposta de PPC quanto a modalidade e idioma do TCC não 
seja modificado, mantendo o formato de monografia e em português ou espanhol.

2. Ao ingressar na reunião, a Profa. Elaine pediu para escutar opinião dos membros sobre a hipótese
do NDE ser a instância de revalidação de diplomas de Ciências Biológicas. Alguns membros se 
manifestaram e em uma análise preliminar a hipótese pareceu viável.

     
5. Itens de Ações    

Ação Responsável Data
Redigir a memória da reunião (ata) Peter      

Encaminhar artigo para os docentes via área de Biologia Peter
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