
-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:Re: Solicitação de análise de bibliografia da proposta de PPCs de Bach. em Biotecnologia

Data:Mon, 2 Jul 2018 14:59:13 -0300

De:Ta�ana Hyodo - Universidade Federal do ABC <ta�ana.hyodo@ufabc.edu.br>

Para:Gabinete ProGrad <gabinete.prograd@ufabc.edu.br>, Hugo Carlos

<hugo.carlos@ufabc.edu.br>, Roberta Kelly Amorim de França - UFABC

<roberta.gomes@ufabc.edu.br>

CC:Paula Tiba <paula.�ba@ufabc.edu.br>, Vânia Trombini Hernandes

<vtrombini@ufabc.edu.br>

Prezados colegas da ProGrad, boa tarde!

Segue, em anexo, arquivo com análise da situação das bibliografias do PPC Bach. Biotecnologia,

das disciplinas novas / a serem criadas.

Na planilha, os dados estão organizados da seguinte maneira, na aba "situação por disciplina":

1) nome da disciplina

2) situação: se temos na biblioteca =  "acervo", se são obras "a adquirir", se o material é "ar�go"

ou "digital", ou se está "esgotado".

Sobre nossas análises:

- Existe referências não localizada / material que não conseguimos iden�ficar qual obra indicada.

Nesses casos, e em outros (como indicação de obras em volumes - que ocorre na disciplina

"Tecnologia de Fermentações"), iden�ficamos muitos problemas com as referências (fora de

formação segundo formato ABNT). Isso representa, além de uma dificuldade para iden�ficar qual

obra referenciada, um problema para a leitura dos avaliadores de curso, e para os próprios alunos

na consulta da bibliografia indicada para as disciplinas;

- Referências digitais: conforme já mencionado em análises anteriores, o novo instrumento de

avaliação de curso do MEC incen�va a adoção de referências digitais como bibliografia de curso;

porém, é preciso garan�r o acesso ao mesmo (se a revista possui um banco de dados seguro e

constante, ou se é liberado que a Biblioteca baixe o arquivo e salve em seu banco de dados para

ampla u�lização/ divulgação)

Desse modo, e como a presente proposta apresenta algumas disciplinas onde a maioria das

referências são digitais, pedimos que se atentem a esse fato.

Por úl�mo, ressaltamos que a Biblioteca possui um acervo significa�vo de e-books que estão à

disposição para análise.

Atenciosamente,

--
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Em 29/05/2018 19:32, Gabinete ProGrad escreveu:

Prezados,

Solicitamos análise da bibliografia da proposta de Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado

em Biotecnologia, conforme arquivo anexo.

Essa proposta será pautada na Ordem do Dia da VI sessão ordinária da Comissão de Graduação.

Pedimos que a análise solicitada nos seja enviada até 12 de julho, de modo a constar da

convocação.

Por favor, confirmar recebimento da mensagem.

Atenciosamente,

Pró-reitoria de Graduação

--
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