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Sinopse da sessão extraordinária nº 01/2019/CCNH/Bacharelado em Biotecnologia/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 

01ª sessão extraordinária de 2019 da Coordenação do curso de 

Bacharelado em Biotecnologia, realizada no dia 11 de dezembro, 

às 10h00, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes: 

1. Prorrogação prazo de inscrição edital de Biotecnologia (Engenharia Metabólica). 

Mateus informou que o prazo de inscrições foi prorrogado por motivo de poucos inscritos. 

2. Devolutiva da Divisão de Concursos – inscrições homologadas. Mateus informou que 

as inscrições nos demais editais foram homologadas. 

 

Ordem do dia: 

1. Horários das reuniões da Comissão Coordenadora do Curso e da Plenária 2020. 

Calendário proposto aprovado por unanimidade, considerando reuniões mensais de coordenação, 2 

reuniões de NDE e 3 reuniões de plenária durante o ano. 

 

Expediente:  

1. Composição bancas dos concursos Biotecnologia. Mateus apresentou o número e 

nomes dos  inscritos em cada edital. Foram montados grupos por edital para organizarem as bancas. 

Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

2. Inconsistências PPC Biotecnologia – Biotecnologia Vegetal – Planilha Disciplinas 

obrigatórias. Mateus informou que no rol das disciplinas há inconsistências, o que está correto é o que 

está constando na matriz sugerida. Precisa ser alterada, mas deixarão assim por enquanto.  

3. Solicitação de redistribuição docente da UFS. Mateus informou que a solicitação não 

passou pela secretaria, portanto o demandante será orientado como proceder com o trâmite oficial para 

a solicitação tramitar.  

4. Solicitação de redistribuição docente da UNIFEI. Item elevado à ordem do dia. 

Indeferido por unanimidade, motivo falta de vaga disponível. 

5. Semana da Biotecnologia – Solicitação discentes. Mateus informou que os alunos 

solicitaram a organização de um evento “Semana da Biotecnologia”. O assunto não poderá ser 

atendido no momento por motivo de muito trabalho com os concursos e poucos docentes no momento. 

A proposta será repensada futuramente. 
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