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Sinopse da reunião nº 03/2019/CCNH/Bacharelado em Biotecnologia/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião de 2019 da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Biotecnologia, realizada no dia 03 de Abril, às 13h, na sala R603-

3, bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.  

 

Ordem do dia: 

1. Indicação de membro para compor GT para propor políticas de graduação acerca 

dos cursos de graduação da UFABC – indicação dos professores Cristina Ribas 

Furstenau e Mateus José Sudano como membros titular e suplente, respectivamente. 

2. Indicação de representante (titular/suplente) para CALGP/CCNH – indicação dos 

professores Mateus José Sudano e Cristina Ribas Furstenau como membros titular e 

suplente, respectivamente.  

3. Definição de titulares e suplentes para a coordenação do Bacharelado em 

Biotecnologia – indicação das seguintes chapas, sendo titular e suplente 

respectivamente: Luis R. Nunes e Danilo da Cruz Centeno; Cristina R. Furstenau e 

Luciano Avallone Bueno; Marcella P. Milazzotto e Rodrigo L. O. R. Cunha. Não 

haverá indicação de membros discentes e TAs, aguardando assim a eleição 

conforme calendário de eleições da secretaria. 

 

Expediente: 

1. Composição do NDE com inclusão de membros da plenária – os membros serão 

indicados após consulta à plenária. 

2. Definição de data para as reuniões da plenária – As reuniões da plenária 

acontecerão em: 8 de maio, 7 de agosto e 6 de novembro e coincidirão com reuniões de 

coordenação. O assunto foi promovido para ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

3. Inclusão de tópicos associados ao BC&T nos editais de concurso docente 

previamente – os editais serão devolvidos aos responsáveis pela elaboração para as 

devidas adequações e serão reapresentados nas próximas reuniões para deliberação. 

 

4. Elaboração de conteúdos práticos (roteiros) de disciplinas obrigatórias – 

necessidade de definição dos roteiros para prever as compras de insumos para aulas 

práticas. O assunto voltará a ser discutido posteriormente. 
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5. Horários de reuniões – as reuniões de plenária serão realizadas às 10h e as da 

coordenação às 11h. O assunto foi promovido para ordem do dia e aprovado por 

unanimidade. 

 

Informes do coordenador: 

1. Publicação da portaria nomeação da plenária – portaria de credenciamento foi 

publicada no Boletim de Serviço da UFABC. 

 

2. Oferta de disciplinas do 2º quadrimestre – esclarecimentos de dúvidas pontuais. 

 

3. (Re) Publicação do PP-Biotecnologia – ações da Prograd serão necessárias para 

regularização da versão do PP que foi publicado no site, coordenador e divisão 

acadêmica farão interface junto à área para resolução da questão. 

 

4. Planejamento de oferta de disciplinas para o 3º quadrimestre – esclarecimento de 

dúvidas pontuais.  
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