
Assunto: Re: Indicação de representante (�tular/suplente) para CALGP/CCNH - Bach. Biotecnologia

De: bacharelado.biotecnologia@ufabc.edu.br

Data: 10/04/2019 11:17

Para: DAC-CCNH Priscila <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

CC: "Mateus Sudano <mateus.sudano@ufabc.edu.br>" <luiz.nunes@ufabc.edu.br>

   Prezada Priscila, bom dia.

   Considerando que a Prof. Cristina ainda não atende aos critérios para sua indicação,

gostaríamos de refazer a indicação pra a CALGP, mantendo o Prof. Mateus Sudano como titular e o

Prof. Luiz R. Nunes como suplente.

   Att,

   Coordenação BBT

Em 2019-04-05 09:36, DAC-CCNH Priscila escreveu:

Obrigada, Prof. Mateus.

Att,

Priscila Nakano Arakaki

Secretária Executiva

Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar

(11) 4996-7963 - http://ccnh.ufabc.edu.br

Em 04/04/2019 17:21, Mateus Sudano escreveu:

Em 2019-04-04 15:03, DAC-CCNH Priscila escreveu:
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Prezados coordenadores,

Agradecemos pela indicação.

Lembramos que os membros da CALGP devem atender aos requisitos

colocados pela resolução ConsUNI 106 [1] - em especial, em seu

artigo 4º:

_Art. 4º Os membros da CdP devem ter título de doutor, estar

credenciado em um dos programas de pós-graduação da UFABC e

comprovar experiência em pesquisa através da satisfação de pelo

menos um dos seguintes critérios:_

_a) ser bolsista produtividade do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);_

_b) ser, ou ter sido no último ano, pesquisador principal de um

auxílio à pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de São Paulo (Fapesp), do CNPq ou de outra agência de fomento que

utiliza avaliação por pares como critério para a concessão dos

auxílios;_

_c) ter uma patente aceita no Instituto Nacional da Propriedade

Industrial (INPI) ou em institutos equivalentes nos últimos 15

(quinze) anos;_

_d) ter notório saber em sua área de pesquisa, a critério do

Conselho do Centro._

Solicitamos confirmar se os docentes indicados atendem ao disposto no

_caput_ deste artigo (título de doutor e credenciamento em programa

da pós da UFABC).

Att,

Priscila Nakano Arakaki

Secretária Executiva

Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar

(11) 4996-7963 - http://ccnh.ufabc.edu.br

Em 04/04/2019 14:11, bacharelado.biotecnologia@ufabc.edu.br escreveu:

Boa tarde,

Após a 3 reunião ordinária da coordenação do Bacharelado em

Biotecnologia, vimos por meio desse indicar os representantes do

curso para compor a CALGP/CCNH:

- Prof. Dr. Mateus José Sudano (Titular);

- Profa. Dra. Cristina Ribas Furstenau (Suplente);

Atenciosamente,

Coordenação

Links:

------

[1]

http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consuni/resolucoes/resolucao-consuni-

no-106-cria-e-dispoe-sobre-as-comissoes-de-pesquisa-dos-centros-da-fundacao-universidade-

federal-do-abc
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Boa tarde.

Confirmo o título e meu credenciamento no ppg-btc.

forte abraço
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