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Relato Conselho do CCNH
Sessão Ordinária de 14 de Maio de 2018.

Expediente: Proposta de Redistribuição para o Bacharelado em Biotecnologia - Profª Cristina
Ribas Fürstenau

Relator: Arnaldo Rodrigues Santos Jr.

Contexto e Histórico:
É breve o histórico.
Chega a secretaria do CCNH solicitação de redistribuição para o Bacharelado em Biotecnologia Profª Cristina Ribas Fürstenau, atualmente lotada no Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
Seguindo os ritos estabelecidos anteriormente para redistribuições, e o rito estabelecido pelo
ConsCCNH na sua 1ª sessão extraordinária de 2018, a secretaria encaminha a solicitação para
avaliação do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria da Reitoria n° 29, de 18 de Janeiro de
2018, para a elaboração da proposta de Projeto Pedagógico para o Bacharelado em Biotecnologia
da UFABC e ao programa de pós-graduação em Biossistemas da UFABC.

Avaliação:
A documentação apresentada atende ao rito que foi estabelecido. A solicitante encaminhou carta
indicando disciplinas que poderia assumir na UFABC enquanto o curso de Biotecnologia ainda
não existe formalmente. Indica disciplinas no BC&T e do Curso de Ciências Biológicas.
As disciplinas do BC&T indicadas são: Base Experimental das Ciências Naturais, Transformações
Bioquímicas e Projeto Dirigido.
As disciplinas do Bacharelado em Ciências Biológicas indicadas são: Biologia Celular, Bioquímica
Funcional, Introdução à Biotecnologia, Seminários em Biologia I, Seminários em Biologia II,
Sistemas Biológicos II, Sistemas Biológicos III e Sistemas Biológicos IV. Em que pese que as
disciplinas Sistemas Biológicos II, III e IV não mais existem em função da ultima alteração do
projeto pedagógico do BCB a esse relator fica claro ao que a candidata se refere aos conteúdos
de Anatomia e Fisiologia Humanas abrangidas pela antiga nomenclatura citadas.
A candidata apresenta, portanto,disponibilidade em disciplinas do BC&T e em um pós BI, no caso
o BCB.
Em carta de apresentação, indica a pós-graduação em Biossistemas como um curso com
aderência em sua linha de pesquisa. Em reunião realizada em 19 de março de 2018, o PGBiossistemas analisa a proposta da Profa. Cristina Ribas e emite parecer favorável.
Também em resposta a solicitação de redistribuição da docente Cristina Ribas Fürstenau, lotada
na Universidade Federal de Uberlândia para a Universidade Federal do ABC, o Grupo de Trabalho
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para a elaboração da proposta de Projeto Pedagógico para o Bacharelado em Biotecnologia da
UFABC manifesta-se favorável à solicitação.
Em outro documento importante apresentado, a profa. Cristina informa que possuir duas alunas
no curso de mestrado em Biotecnologia na Universidade Federal de Uberlândia. Segundo o relato,
a situação das alunas será:
- A primeira aluna já cumpriu todos os créditos obrigatórios, realizou parte dos protocolos
experimentais previstos no seu projeto e qualificou os resultados obtidos. A provável data de
defesa de Dissertação da referida aluna está agendada para março de 2019. Informa que essa
aluna passará a ser assistida por um grupo colaborador da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) em Patos de Minas.
- A outra aluna ingressou mais recentemente. Ela será co-orientada por uma docente do mesmo
programa a qual a profa. Cristina estava vinculada. A aluna está presentemente cursando os
créditos obrigatórios e iniciando a parte experimental do projeto, a qual será executada, em
parte, junto a um grupo colaborador da UFU e, em parte, junto a outro grupo colaborador da
Universidade de São Paulo, em São Paulo.
Como análise, a primeira aluna já está em fase bastante avançada de sua tese, já qualificada,
com poucos experimentos restantes e, basicamente, em fase de redação. No caso da segunda
aluna, certamente, a redistribuição será de maior impacto. Porém a profa. Cristina poderá
acompanhar de perto todo o transcorrer experimental de seus parceiros na USP, algo não previsto
inicialmente.
O ConsCCNH, na sua 1ª sessão extraordinária de 2018, estabeleceu um procedimento para a
redistribuição no caso do bacharelado em Biotecnologia. Pelos documentos apresentados, os
documentos atendem ao pleito. O único documento não apresentado é um curso de graduação a
que a docente possa ser alocada provisoriamente.

Conclusão:
Pelo rito estabelecido pelo ConsCCNH, esse relator é favorável a redistribuição da profa. Cristina
Ribas Fürstenau.
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