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Sessão Ordinária de 8 de dezembro de 2014. 
 
 
Ordem do dia ou Expediente: Solicitação de contratação de professores visitantes 
para a área de Ciências Biológicas 
 
Relator: Rodrigo L. O. R. Cunha 
 
Contexto e Histórico: 
 
Em virtude do afastamento dos docentes Prof. Fúlvio Rielli Mendes, Prof. Sérgio 
Daishi Sasaki e Profa. Renata Maria Augusto da Costa, para estágio pós-doutoral, este 
relato trata do edital de solicitação de abertura de processo seletivo simplificado para 
contratação de professor visitante na área de Ciências Biológicas/Subárea: 
Bioquímica. Na 9ª Sessão Ordinária deste Conselho a Profa. Daniele Ribeiro Araújo 
apresentara esta matéria (vide relato anterior). 
 
Avaliação: 
 
A área de conhecimento na qual se insere o edital contempla as disciplinas de Base 
Experimental das Ciências Naturais, Transformações Bioquímicas e Bioquímica 
Funcional.  
 
Após análise do documento, sugerem-se as seguintes mudanças no texto do edital: 
 

1- a exclusão da disciplina Bioquímica Funcional, uma vez que é uma disciplina 
de opção limitada pertencente apenas à matriz curricular do Bacharelado em 
Ciências Biológicas e, ainda, os docentes supracitados ministravam apenas as 
disciplinas de Base Experimental das Ciências Naturais e Transformações 
Bioquímicas; 
 

2- a modificação do conteúdo programático do edital com i) a exclusão do 
conteúdo Técnicas computacionais de modelagem em sistemas biológicos; ii) a 
alteração do conteúdo Bioquímica Metabólica para Biossíntese e degradação 
de macromoléculas; iii) inserção do conteúdo Enzimas: estrutura, propriedades 
e cinética de reações biológicas; 

3- a alteração do item 2 – das inscrições, subitem e) plano de trabalho e projeto 
de pesquisa correlacionado, para plano de trabalho com projeto de pesquisa e 
ensino correlacionado às disciplinas que constam no presente edital  

 
Conclusão: 

Favorável à aprovação do documento, considerando as modificações 
necessárias. 

 


