
REUNIÃO DO NDE 

memória 

 

- 15 de março de 2018, 8h30, auditório Gralha Azul 

- presentes: Rilton, Lucy, Fabiane, Karina, Nilce, Ana Carolina, Dayane, Sandra, Pontarolo, Thalita, 

Mauren 

- externos: Angela Badaró e Almeriane  

 

PAUTA:  

- reformulação curricular 

 

1 - Discussão sobre o cronograma de trabalho: 

- retiramos do horizonte de trabalho a obrigatoriedade de conclusão e encaminhamento de proposta de 

novo currículo até julho de 2018, como era proposta inicial; 

- seguiremos com reuniões semanais, evoluindo sem atropelos no trabalho; 

- a partir da retomada dos trabalhos em 2018, conseguiremos estabelecer melhor o cronograma completo. 

 

 

2 – Propostas de dinâmica de trabalho sugerido por Nilce: 

- considerando as 2 linhas estratégicas de trabalho já propostas: 

  - análise das ementas das disciplinas atuais 

  - análise/proposição de conteúdos e competências necessários 

- harmonização do trabalho, com o mesmo tema/área sendo trabalhado por cada grupo ao mesmo tempo 

- reuniões/atividades conjuntas, inclusive com os demais professores do curso envolvidos com as áreas 

abordadas. 

 

Por área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Apresentação pelo prof. Roberto Pontarolo do resultado dos estudos realizados por seu grupo de 

pesquisa, “Proposta de currículo para graduação em Farmácia UFPR”, a partir de uma oficina realizada 

em janeiro passado, contendo: 

- análise das disciplinas atualmente ofertadas no curso, conforme carga horária e áreas definidas pelos 

autores do trabalho; 

- análise das competências definidas nas DCNF; 

- distribuição das competências em cada uma das disciplinas existentes no curso atual; 

- proposta de alterações no currículo atual, como um ensaio inicial. 

 

 

4- Encaminhamentos: 

- Pontarolo disponibilizará o material apresentado em power point e excel; 

- até próxima semana cada um, individual ou coletivamente, analisará o material, comparando com as 

DCNF; 

- na próxima reunião – 23 de março – cada um apresentará sua análise sobre o material de Pontarolo, 

com possíveis sugestões de alterações; 

- Nilce encaminhará as ementas das disciplinas da área de Química; 
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- se possível, será iniciado o trabalho de análise de ementas e de proposição de conteúdos com a área de 

Química. 


