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Sinopse da reunião nº 02/2019/CCNH/Bacharelado em Biotecnologia/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião de 2019 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Biotecnologia, realizada no dia 13 de Março, às 11h00, na sala 

312-3, bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do 

ABC.  

 

Informes do coordenador: 

1. Tiago apresentou e deu as boas vindas à Profª Cristina Ribas Fürstenau. 

2. Tiago informou sobre a palestra proferida aos alunos de graduação organizada pelo 

DCE. 

3. Tiago informou sobre o formato das reuniões, subdivididas em Informes, Ordem do 

dia e Expediente. 

4. Luiz solicitou que o item “Informes” seja o último item da reunião, o que foi acatado 

por todos, com exceção de informes que tragam luz a discussões que serão feitas na 

Ordem do dia ou Experiente. 

5. Tiago apresentou e-mail de estudante questionando sobre a validação de estágio 

realizado no exterior. Após discussão ficou decidido que a normatização do estágio 

obrigatório no curso será feita em portaria específica a ser elaborada e submetida à 

aprovação dos membros. 

6. Tiago informou sobre três docentes, cujo credenciamento ao curso de Bacharelado 

em Biotecnologia foi aprovado na reunião anterior, já participando de outros três BIs na 

UFABC. Os docentes foram comunicados e encontram-se em pedido de 

descredenciamento de um deles para que a portaria de nomeação da plenária seja 

emitida. 

 

Ordem do dia: 

1. Definição do calendário de reuniões – após apresentação do calendário de 

reuniões do CCNH e da discussão sobre a disponibilidade dos membros, as reuniões 

ordinárias da coordenação do curso de Bacharelado em Biotecnologia ocorrerão nas 

primeiras quartas-feiras do mês, das 13 às 16 horas, nas seguintes datas no ano de 2019: 

03/04; 08/05; 05/06; 03/07; 07/08; 04/09; 02/10; 06/11 e 04/12.  
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2. Análise dos editais das áreas de concurso – os editais referentes às vagas de 

concurso definidas na reunião anterior foram analisados e colocados em votação. Os 

três editais foram aprovados. Após o encaminhamento das vagas da Comissão de Vagas 

para o CCNH, esses editais serão encaminhados para solicitação de abertura dos 

concursos. 

3. Alocação dos docentes do curso – Discutiu-se a necessidade de alocação dos 

docentes do curso de Bacharelado em Biotecnologia, a saber, os professores Cristina 

Ribas Fürstenau e Mateus Sudano, no segundo quadrimestre de 2019, ficando a 

primeira alocada na disciplina de Fundamentos de Biotecnologia e o segundo em 

Biotecnologia Animal, respectivamente. A coordenação discutirá o planejamento do 

terceiro quadrimestre de 2019 na próxima reunião. 

4. Lista de compras de reagentes 2019 – Tiago expôs sobre a data limite para o 

envio ao setor administrativo do CCNH para o envio da lista de compras para o curso 

em 2019 e a impossibilidade de elabora-la em tempo hábil, pois as disciplinas e seus 

planos de aula prática e apostila ainda não estão definidos. Decidiu-se que os docentes 

responsáveis pelas disciplinas novas que tiverem aulas práticas ficarão responsáveis 

pela elaboração dos roteiros dessas aulas e por apontar quais serão os reagentes, 

materiais e equipamentos necessários para a mesma. 

  

 

 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

Tiago Rodrigues 

Coordenador 


